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PRATARMĖ 

Šioje monografijoje apibendrinama mokslo tiriamųjų darbų, at-
liktų Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje ir Kauno 
technologijos universitete, medžiaga bei AB „Lietuvos energija“ ga-
mybinė patirtis apsaugant įvairius objektus nuo žaibo. 

Pirmame skyriuje pateikiama žaibo išlydžių susidarymo teorija, 
analizuojamas jo poveikis įvairiems statiniams bei objektams. 

Antrame skyriuje nagrinėjama viršįtampių susidarymo teorija, 
aptariami jų dydžiai, susidarę elektros perdavimo bei ryšių oro ir ka-
belinėse požeminėse linijose, įvykus žaibo išlydžiams. Plačiai nag-
rinėjami žaibo suformuoti viršįtampių potencialai statiniuose ir oro li-
nijų atramose. 

Trečiame skyriuje lyginami šiuolaikiniai europiniai standartai ir 
anksčiau Lietuvoje taikomi norminiai aktai, susiję su statinių išorinės 
apsaugos nuo žaibo projektavimu. Trumpai supažindinama su akty-
viosios apsaugos nuo žaibo projektavimu bei užsienio šalių patirtimi 
ją naudojant. 

Ketvirtame skyriuje nagrinėjami viršįtampiai, susidarantys 
elektros energetikos objektuose, pateikiamos apsaugos nuo viršįtam-
pių aparatų ir įtaisų charakteristikos ir panaudojimo galimybės . Ypač 
pabrėžiami viršįtampių ribotuvų, jau plačiai naudojamų Lietuvos 
energetikos sistemoje, privalumai. 

Penktame skyriuje aptariama iki 1000 V įtampos elektros tin-
klo apsauga nuo žaibo, kuri šiuo metu nepakankamai diegiama Lietu-
voje. Pateikiama žaibo išlydžio ir jo sukeltų viršįtampių iki 1000 V 
tinkluose padarytos žalos analizė. Remiantis šiuolaikiniais standar-
tais, nurodomos pastatų ir juose esančios elektros įrangos apsaugos 
priemonės bei jų parinkimo ir pritaikymo rekomendacijos. Pateikti 
elektros linijos modelyje gauti eksperimentų duomenys bei apsaugos 
nuo žaibo rekomendacijos. 
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Šeštame skyriuje išsamiai teoriškai ir pagrindžiant eksperimen-
tais nagrinėjami elektros įrenginių izoliacijos suderinimo klausimai. 
Analizuojamas izoliacijos patikimumas įvairių įtampų elektros perda-
vimo linijose bei transformatorinėse pastotėse. Kompiuterinėmis pro-
gramomis sumodeliuoti žaibo ir komutacinių viršįtampių pereinamie-
ji procesai . Nagrinėjamas žaibo sukeltų viršįtampių analizatoriaus su-
darymo principas. 

Naudotasi Lietuvos bei užsienio mokslininkų, taip pat šios mo-
nografijos autorių atliktais moksliniais tyrimais bei praktine patirtimi. 

Autoriai nuoširdžiai dėkoja visiems talkinusiems ir teikusiems 
pasiūlymus bei pastabas rašant monografiją. 

Pastabas bei siūlymus siųsti adresais: 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Šilo g. 5a, 

LT-10322 Vilnius arba 
Kauno technologijos universitetas, Studentų g. 48, LT-51340 

Kaunas. 
 

Autoriai 
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ĮVADAS 

Žaibai sukelia neigiamus padarinius: padega bei sugriauna ne-
apsaugotus gyvenamuosius namus, įvairios paskirties statinius, elek-
tros bei ryšių tinkluose sukelia viršįtampius, sugadina instaliaciją ir 
sukelia įvairius trikdžius, sugadina daug kompiuterinės technikos bei 
elektroninės aparatūros. Žaibas taip pat suskaldo medžius ir sužaloja 
žmones. Lietuvoje kasmet dėl žaibų patiriama šimtai tūkstančių litų 
nuostolių. 

Žaibas į objektus pataiko tiesiogiai arba daro jiems netiesioginę 
įtaką. Pagrindiniai žaibo keliai, kuriais veikiami įvairūs objektai, pa-
rodyti 1 paveiksle. 

 

1pav. Pagrindiniai viršįtampių susidarymo dėl žaibo poveikio keliai: 
1. Aukštosios įtampos oro linijos; 2. Transformatorinės pastotės;  
3. Požeminės (kabelinės) linijos; 4. Ryšių objektai; 5. Oro linijos (elektros, 
ryšių); 6. Daugiaaukščiai pastatai; 7. Pramonės objektai; 8. Atskirai stovintys 
statiniai 
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Taip pat nustatyta, kad didelę įtaką žaibai turi šiuo metu plačiai 
naudojamos Globalinio padėties nustatymo sistemos (GPS – Global 
Positioning System) darbui. GPS – tai didelio tikslumo palydovinė ra-
dionavigacinė sistema, suteikianti informaciją apie mobilių objektų 
padėtį erdvėje, jų judėjimo greitį, kryptį ir įveiktą atstumą, atstumus 
iki pasirinktų taškų, apie tikslų vietos laiką tam tikru momentu, geog-
rafinius pasirinktos vietovės saulėtekio bei saulėlydžio laikus, mėnu-
lio fazes. GPS veikia nepriklausomai nuo oro sąlygų, paros ar metų 
laiko, vienodai bet kurioje pasaulio vietoje. Žaibų poveikis šiai siste-
mai pasireiškia įvairiais būdais. Pats didžiausias poveikis būna tuo-
met, kai žaibo išlydis įvyksta visai greta. Tuomet galimas visiškas GPS 
imtuvo sugadinimas. Fiksuotų, stacionariai įrengtų, pvz., laivuose, im-
tuvų apsaugai rekomenduotina įrengti gerus žaibų iškroviklius. Kitas 
poveikis pasireiškia dideliais žaibų elektromagnetinių bangų sukelia-
mais trikdžiais, kurie labai apsunkina GPS signalų priėmimą. Šiems 
trikdžiams sumažinti naudojamos mažatriukšmės „magnetinės kil-
pos” tipo priėmimo antenos. Tačiau nenustatyta, kad žaibų išlydžiai 
turi didelę įtaką signalų priėmimui iš GPS [75]. 

Gamtoje žaibas yra natūralus žemės planetos būdas išsaugoti 
elektrinę pusiausvyrą tarp jos paviršiaus ir atmosferos. Žaibavimo 
metu gamtoje vyksta cheminės reakcijos. Įvykus galingam išlydžiui 
tarp įelektrintų debesų, ore esantys azotas ir deguonis suskyla į ato-
mus, kurie susijungdami sudaro azoto viendeginį (NO), o prisijungus 
papildomam deguonies atomui susidaro azoto dvideginis (NO2). Pas-
tarajam jungiantis su vandeniu (H2O), susidaro silpna azoto rūgštis 
NHO3 (naudojama parako gamyboje, dažų pramonėje ir kitur). Azo-
to rūgštis, įsigėrusi į žemę, tirpdo uolienas, susidedančias iš K, Ca, 
Mg, Na ir kt. medžiagų, sudarydama druskas. Augalų šaknys pasisavi-
na ištirpintas druskas. Tokiu būdu skatinamas augalų augimas nat-
ūraliu būdu gamtoje. Po žaibavimo visuomet geriau auga žolė ir kiti 
augalai. 

Ši natūrali žemės tręšimo technologija yra visiškai ekologiška, 
palyginti su dabar naudojama trąšų gaminimo iš gamtinių dujų tech-
nologija (Haberio ciklas). Pasaulyje brangstant dujoms (2005 m. – 
40%, vėliau – 300%), Haberio ciklas taps neekonomiškas ir bus 
grįžtama prie primiršto natūralaus gamtos ekologinio ciklo, įgyvendi-
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namo plazmocheminės technologijos būdu, reikalaujančiu nemažai 
elektros energijos. Pirmas pramoninis plazmocheminis azoto rūgšties 
gamybos bandymas atliktas JAV 1904 m. (pastačius hidroelektrinę 
ant Niagaros krioklio). Tačiau dėl tuometinės mažos trąšų paklausos 
ir gamtinių dujų bei Čilėje esančių salietros klodų pigumo plazminis 
metodas buvo primirštas ir iš naujo juo susidomėta tik XX a. antroje 
pusėje – Novosibirsko moksliniame centre, Minsko šilumos ir masės 
mainų institute bei Lietuvos energetikos institute (buvusiame Fiziki-
nių-techninių energetikos problemų institute). Pastarajame buvo 
įsteigta unikali 2 MW galios plazmocheminių tyrimų laboratorija 
[31]. 

Šiuo metu yra sukurti kariniai ginklai, paremti dirbtinių elek-
tromagnetinių bangų poveikiu. Tai dirbtiniai „žaibai”, integruoti į 
sparnuotąsias raketas. Šis ginklas vienintelis gali sugadinti pačius 
įmantriausius kompiuterius bei elektroninę įrangą. Galingi elektro-
magnetiniai impulsai pasiekia giliai žemėje esančias slėptuves, valdy-
mo punktus. Tačiau kitaip nei įprasti sprogmenys šios bangos nepa-
skleidžia mirtinai pavojingų medžiagų į orą. Žaibiška šių ginklų elek-
tros iškrova siekia 2 mlrd. vatų. Todėl karo specialistai turi gerai su-
vokti stiprių elektromagnetinių bangų prigimtį, galimybes jas panau-
doti ir nuo jų apsisaugoti. 

Virš žemės rutulio kiekvieną akimirką įvyksta apie 1000 žaibo 
išlydžių [34]. Daugiausia žaibų išlydžių susidaro tarp debesų ir žemės. 
Tačiau nemažai jų susidaro tarp gretimų debesų arba pačiame debe-
syje. Po išlydžio seka šviesos blyksniai (žaibas) ir garsas (griaustinis). 
Laiko tarpas tarp blyksnio ir girdimo garso priklauso nuo žaibo atstu-
mo. Žaibavimo metu garsas girdimas iki 20 km atstumu. 

Žaibai sukelia terminį, griaunamąjį (mechaninį) ir elektromag-
netinį poveikį. Žmonėms ir gyvūnams yra pavojingas tiek tiesioginis 
žaibo smūgis, tiek netiesioginis jo poveikis. 

Labai dažnai žaibo išlydžio vietai turi įtakos požeminės van-
dens srovės, statiniai, stovintys atvirose vietose ar aukštumose, bei 
medžiai. Nustatyta, kad žaibas ne visuomet trenkia į aukščiausią vietą 
arba į aukščiausią objektą. Klaidingai manoma, kad arti pastatų esan-
tys aukšti medžiai apsaugo pastatus taip, kaip žaibolaidžiai. 
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Per metus Lietuvoje žaibas vidutiniškai kerta 1–2 kartus į 1 km2 

plotą. Perkūnijos trukmė teritorijoje apibūdinama vidutiniu žaibavi-
mo valandų skaičiumi per metus. Lietuvoje šis skaičius per metus svy-
ruoja nuo 24 iki 45 valandų [38]. 

Apsisaugoti nuo žaibo padeda įvairių tipų žaibolaidžiai, iškro-
vikliai ir kita įranga. Netinkamai įrengta apsauga nuo žaibo tik padi-
dina pavojų. 

Lietuvoje nuo seno statinių apsaugai naudojama pasyvi apsau-
gos nuo žaibo sistema su tradiciniais vadinamaisiais Franklino žaibo-
laidžiais. Nuo 2003 metų siūlomi prancūziški aktyvieji žaibolaidžiai 
[64], kurie estetiškesni, daug brangesni, tačiau mažai tikėtina, kad jie 
bus veiksmingesni už Franklino žaibolaidžius [65, 78]. 

1970 m. amerikiečių mokslininkams gimė idėja sukurti lazerinį 
žaibolaidį, tačiau tai dar iki šiol yra tik tyrimų stadijoje. 

Mūsų šalyje tik neseniai susirūpinta įvairios elektroninės apa-
ratūros apsauga nuo žaibo padarinių. Nėra išleista pakankamai lietu-
viškos techninės literatūros apie modernios apsaugos nuo žaibo įran-
gą tiek statinių išorei, tiek aparatams bei įvairiems įtaisams apsaugoti 
pastatų viduje. Europos Sąjungos, tiek kitose išsivysčiusiose šalyse pa-
gal galiojančius standartus būtina įrengti objektuose, namuose bei 
biuruose nuo žaibo viršįtampių apsaugančią specialią įrangą. 
Dažniausiai naudojama daugiapakopė apsaugos nuo viršįtampių sis-
tema. Tokia įranga montuojama tiesiog pastatų elektros skirstomo-
siose lentose ant kreipiamųjų tinklo lizdų, tinklo atsišakojimų ir t.t. 

Lietuvos gyventojai per mažai informuojami apie žaibo pavojų 
ir per mažai apmokomi, kaip reikia apsisaugoti nuo tokių gamtos 
reiškinių. 

Reikia žinoti, kad perkūnijos metu negalima stovėti aukštose 
vietose, po medžiais, arti vandens – nebūti taikiniu. Pamačius kamuo-
linį žaibą reikia nejudėti, nes jis juda pagal oro sroves. Labai pavojin-
ga slėptis po aukšta stogine, statiniu arba kalvos viršūnėje, būti šalia 
metalinio aptvaro, oro elektros perdavimo linijos, dirbti žemės ūkio 
darbus atvirame lauke arba statybinėmis bei žemės ūkio mašinomis, 
bėgti. Palūkėti, kol praeis perkūnija, geriausia būtų nedidelėje lomoje 
(įduboje), giraitėje arba stataus šlaito papėdėje. Lygioje vietoje patar-
tina pritūpti. 
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Kartais nelaimingi atsitikimai įvyksta arti vandens, atviruose 
baseinuose. Žaibui pataikius į medį, žaibo srovė sukelia didelį įtam-
pos kritimą jo šaknų įžeminimo varžoje, ir galimas atvirkščias išlydis 
nuo medžio į po juo esančius žmones bei gyvulius. Be to, po medžiu 
žemės paviršiuje atsiranda dideli potencialų skirtumai. Visi šie veiks-
niai gali sukelti žmonių arba gyvūnų traumas ir net žūtį [38]. 

Todėl visais atvejais, slepiantis po medžiu, atstumas tarp 
medžio kamieno ir žmogaus turi būti ne mažesnis kaip 3 m, dar ge-
riau – 8–10 m. Negalima slėptis po aukštais atskirai stovinčiais 
medžiais lygioje vietoje arba pamiškėje. Žmonės, perkūnijos metu 
esantys automobilyje arba traktoriuje, pataikius žaibui paprastai 
smarkiai nenukenčia. Tačiau apsvaigintas vairuotojas laikinai gali 
prarasti gebėjimą valdyti techniką. Todėl perkūnijos metu reikia su-
stoti. 

Žmogus, kuris perkūnijos metu būna pastate, turi prisiminti, 
kad negalima naudotis elektriniais prietaisais, telefonu, liesti vanden-
tiekio kranus, būti šalia dūmtraukių, krosnių arba stambių metalinių 
daiktų. Ypač tai svarbu, kada pastatai neapsaugoti žaibolaidžiais. Pa-
taikius žaibui į pastatą galimi išlydžiai pastato viduje nuo pastato 
sienų ir stogo [63]. Kad kamuolinis žaibas nepatektų į pastato vidų, 
siūloma uždaryti langus, duris, dūmtraukius, kad patalpose nebūtų 
skersvėjų. Ventiliacijos angas būtina iš anksto padengti įžeminta me-
taline 2–2,5 mm skersmens gardele su 3–4 cm2 akutėmis [79]. 

Lietuvoje yra per mažai techninės bei mokslinės literatūros, 
apibendrinančios kitų šalių bei Lietuvoje sukauptą patirtį apsaugant 
nuo žaibo įvairios paskirties statinius, ypač labai svarbius Lietuvai 
strateginius, turinčius savo specifiką energetikos objektus. 

Monografijos autoriai turi tikslą pradėti taisyti esamą padėtį –
pateikti išsamių žinių apie žaibo prigimtį ir apsaugą nuo žaibo bei pa-
sidalyti ilgamete gamybine bei moksline darbo energetikos sistemoje 
patirtimi. 
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I. ŽAIBO IŠLYDIS 

1.1. Žaibo išlydžio susidarymas 

Žaibas – tai galingas aukšto potencialo elektros energijos išly-
dis. Jis susidaro atsiradus skirtingiems potencialams tarp įsielektrinu-
sių audros debesų ir žemės, tarp gretimų debesų ir tame pačiame de-
besyje. 

Žaibai būna linijiniai ir kamuoliniai. 
Pagal prigimtį audros debesys skirstomi į šiluminius ir fronti-

nius. 
Šiluminiai debesys (1.1 pav.) susidaro Saulei įkaitinus žemę. 

Pastarosios paviršiuje susidarę drėgmės garai kartu su įkaitusiu oru 
kyla į viršų ir 2 km aukštyje kondensuojasi, sudarydami šiluminius 
audros debesis iš labai smulkių, įelektrintų sušalusių vandens lašelių. 
Vėjo srautai gali pakelti šiltas, drėgnas oro mases į viršų – kartais net 
iki 15 km. Tokie debesys susidaro karštu vasaros metu ir dažniausiai 
antroje dienos pusėje. 

Frontiniai audros debesys susiformuoja tuomet, kai susitinka 
skirtingų temperatūrų du (šiltas ir šaltas) oro srautai. Žemesnės tem-
peratūros oro srautas leidžiasi žemyn, artėdamas prie žemės pa-
viršiaus, o šiltos oro masės, kartu su vandens garais, kyla į viršų (1.2 
pav.) sudarydamos sūkurį. Vandens garai tam tikrame aukštyje kon-
densuojasi, suformuodami audrų debesis. 

Frontiniai debesys apima didelį plotą judėdami iki 100–150 
km/h greičiu. Tokie debesys gali susiformuoti bet kuriuo paros metu. 
Pradžioje debesys susiformuoja iš smulkių vandens lašelių, kuriuos 
tam tikrame aukštyje palaiko oras, kildamas į viršų. Po to lašai didėja, 
sunkėja ir krenta žemyn į žemę (lyja). 
 



ŽŽ AA II BB AA SS ..   AA PP SS AAUUGG AA   NN UUOO   ŽŽ AA II BB OO   

  

14 

 

 
1.1 pav. Šiluminių debesų formavimasis 

 

 
 

1.2 pav. Frontinių audros debesų formavimasis: 
1 – šaltas oras; 2 – šiltas oras 
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Žaibo susidarymo teorijų būta įvairių. Vieną iš jų pateiksime 
žemiau [5]. 

Visi debesyse atšalę vandens lašai įsielektrina dviem priešingais 
elektros krūviais (poliarizuojasi) nuo oro, nes pastarasis, esantis 
žemės paviršiuje, yra nuolatos įelektrintas. Antai 1 cm3 oro turi su-
kaupęs apie 600 įsielektrinusių porų (teigiamaisiais ir neigiamaisiais 
krūviais). Nustatyta, kad žemės paviršiuje yra apie 100 V/m elektrinis 
laukas. Kylant aukštyn nuo žemės paviršiaus, įelektrintų oro dalelių 
tankis didėja. Žemės paviršiuje oro elektrinis laidumas yra labai 
mažas. Tačiau beveik 80 km aukštyje pralaidumas padidėja 3·109 
kartų, palyginti su oro pralaidumu žemės paviršiuje. 

Taigi žemę kartu su 80 km aukštyje esančiu laidžiu sluoksniu 
galima įsivaizduoti kaip didelį rutulinį „kondensatorių”. 

 
a                                            b 

 

1.3 pav. Krūvių pasiskirstymas debesyse: 
a – lietaus lašų poliarizacija;  

b – debesies elektrinis laukas su atskirais krūviais. 
1 – jonosferos laidusis sluoksnis; 2 – vandens lašai; 3 – žemė; 4 – debesis 

 
„Kondensatoriaus” elektriniame lauke 1–8 km aukštyje nuo 

žemės paviršiaus esantys atšalę vandens lašeliai įsielektrina (poliari-
zuojasi): apatinėje zonos dalyje dažniausiai susikaupia teigiamieji 
krūviai, o viršutinėje – neigiamieji (1.3 pav.). Bandymai, atlikti nau-
dojantis radarais ir lėktuvais, patvirtino, kad elektros krūvių susidary-
mas debesyse tiesiogiai susijęs su ledo kristalų ir šaltų vandens lašų 
judėjimu. Nustatyta, kad krušos dalelės turi neigiamą potencialą, o 
atskiri didesni ledo kristalai – teigiamą. Lengvi ledo kristalai kartu su 
kylančiais vėjo srautais pasikelia į viršutinius debesies sluoksnius, o 
stambesni pakliūna į debesies centrines dalis (1.3 pav., a). Tokio pro-



ŽŽ AA II BB AA SS ..   AA PP SS AAUUGG AA   NN UUOO   ŽŽ AA II BB OO   

  

16 

ceso metu debesyse formuojasi priešingų polių krūviai. Viršutinė de-
besies dalis tampa teigiamai įelektrinta, o apatinė – neigiamai (1.3 
pav., b). Krūviai debesyje pasiskirsto netolygiai. Kai susikaupę krūviai 
sukuria kritinį elektrinį lauką 25–30 kV/cm, prasideda išlydis, sklin-
dantis žemyn. Tačiau, kaip parodė elektrinio lauko matavimai žaiba-
vimo metu, elektrinio lauko stipris siekia tik 2–3 kV/cm. Priežastis, 
kodėl prasideda žaibo išlydis esant tokiam silpnam elektriniam stip-
riui, nenustatyta iki šiol. Pasiekęs žemės paviršių, išlydis nušvinta (1.4. 
pav.), nes sudaro uždarą elektrinę grandinę, kuria teka stipri žaibo 
impulsinė elektros srovė, įkaitindama išlydžio kanalą iki  
2000–3000 ºC. Dėl tokios aukštos temperatūros įvyksta daugybė che-
minių reakcijų gamtoje. Taip susidaro linijiniai žaibai. Žaibo išlydžio 
kanalo ilgis siekia nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų. Įkaitęs 
išlydžio kanalas dėl susidariusio slėgių skirtumo staigiai plečiasi, su-
keldamas akustines bangas, kurios girdimas kaip griaustinis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 pav. Linijinis žaibas 
 
Žaibo išlydis vyksta keletu atskirų impulsų. Kiekvienas impul-

sas turi dvi stadijas: pirminę, vadinamą lyderiu, ir antrinę, vadinamą 
pagrindiniu išlydžiu. 

1.5 pav. parodytas lyderio bei pagrindinio išlydžio susidary-

mo stadijos. Pradžioje lyderis būna labai trumpas, o po kurio laiko 

palaipsniui didėja iki pagrindinio lyderio, pasiekiančio žemę ir pra-
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dedančio švytėti (1.6 pav.). Pagrindinio lyderio išlydis tęsiasi 50–

100 µs. Kai tik pagrindinio lyderio švytėjimas pasiekia debesis, jis 

išsikrauna ir švytėjimas sumažėja. 

 
 

1.5 pav. Linijinio žaibo susidarymo išklotinė: 
a – optinis vaizdas; b – impulsinės srovės pokytis 

1, 2, 3 – impulsai; 4 – laiptuotas lyderis; 5 – strėlinis (staigus) lyderis;  
6 – lyderio srovė; 7 – pagrindinio išlydžio srovė; 8 – srovė po švytėjimo 
 

 
 

1.6 pav. Žaibo lyderio formavimasis: 
1, 2, 3 – pagrindinėje stadijoje; 4, 5, 6 – žaibui pasiekus žemę 
 
Debesyse susiformuoja keletas viena nuo kitos izoliuotų krūvių 

sankaupų, sukuriančių kritinį elektrinį lauką, todėl žaibavimo metu 
susidaro keletas žaibo impulsų. 

Po pagrindinio einantys vėlesni išlydžių impulsai paprastai susi-
daro po 0,03–0,05 s, jau turintys staiga susiformavusius lyderius. Pa-
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kartotinių išlydžio impulsų per 1 sekundę būna nuo 2-3 iki 10, labai 
retai daugiau. 

Žaibo impulsinė srovė, tekėdama kokiu nors objektu, jį su-
daužo ir net uždega. Pavojingi yra žaibo impulsinės srovės indukuoti 
aukšti viršįtampiai visuose statiniuose, turinčiuose elektrai laidžias ar-
ba tik metalines konstrukcijas [63]. 

 

 
 

1.7 pav. Žaibo ir objekto (atramos) lyderių formavimasis 
 

Jeigu žaibo išlydis pasiekia ne žemę, o kokį nors objektą, esantį 
ant žemės paviršiaus (1.7 pav.), tai lyderis pasirenka trumpiausią ke-
lią, kurį dar sutrumpina virš objekto susidaręs teigiamųjų krūvių 
(žemės potencialo) lyderis. Kuo objektas smailesnis, tuo plonesnis, 
bet ilgesnis susidaro nuo objekto sklindantis lyderis. Abu lyderiai su-
sijungdami sudaro žaibo išlydžio kanalą. 

Žaibas dažniausiai pataiko į tą objektą, kuris būna geriau 
įžemintas, t.y. kurio įžeminimo varža būna mažiausia. Taip pat nusta-
tyta, kad 10 proc. žaibų išlydžių iš debesies į žemę perduoda teigia-
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mąjį elektros krūvį, susikaupusį debesies viršuje. Tai vadinamasis tei-
giamasis išlydis. 

Neseniai JAV mokslininkai iš Floridos [74] atrado mistišką 
žaibų savybę, kuri fizikus iš naujo verčia galvoti apie žaibo susidary-
mą. Jie nustatė, kad, žaibui nušviečiant padangę, išspinduliuojamas 
milžiniškas kiekis rentgeno bei gama spindulių.  

Kamuoliniai žaibai. Kamuolinių žaibų buvimu neabejoja niekas. 
Tiesa, šis gamtos reiškinys, stebimas stipraus žaibavimo metu, yra la-
bai retas. Tvirtinama, kad kamuolinį žaibą žemėje matė tik 1–5 pro-
centai žmonių. Dėl tokių retų stebėjimų yra nepakankamai mokslinių 
duomenų, tad kamuolinio žaibo prigimtis ir šiandien nėra iki galo 
aiški [77]. 

Dažniausiai kamuolinis žaibas susiformuoja linijinio žaibo 
išlydžio vietoje. Kartais kamuoliniai žaibai keliauja iš debesies link 
žemės, kaip linijiniai žaibai. 

Šiuos švytinčius, ore plevenančius kamuolius, netikėtai atsiran-
dančius perkūnijos metu, pastebėjo dar antikos mokslininkai. Įvairių 
formų kamuoliai būna nuo 1 cm iki 1–2 m skersmens, dažniausiai – 
apie 15–20 cm. Jie šviečia balta, oranžine arba geltona spalva. Taip 
pat sakoma, kad šie žaibo kamuoliai kiaurai prasiskverbia per sienas 
ar langus. Yra pastebėti kamuoliniai žaibai ir skrendant lėktuvu. Kai 
kurie kamuoliai būna kiaurai permatomi, kiti būna tuščiaviduriai. Jie 
būna matomi dažniausiai 7–8 sekundes, o kartais tai trunka ir kelias 
minutes. 

Kamuolio greitis būna labai įvairus: nuo visai nejudančio iki la-
bai didelio. Dažniausiai kamuolinis žaibas juda apie 5 m/s greičiu. Jis 
gali pulsuoti, keisti savo formą. Taip pat yra pastebėta, kad didelis ka-
muolys suyra ir susidaro keletas mažų kamuoliukų. 

Pasirodžius kamuoliniam žaibui, dažniausiai nebūna jokio gar-
so, o kartais girdimi traškesiai, spragsėjimai ir šnypštimas. 

Dažniausiai kamuoliniai žaibai apibūdinami kaip šalti. Tačiau 
pastebėta atvejų, kai nuo jų užvirė ir išgaravo vanduo, įkaito metali-
niai daiktai, taip pat kas nors užsidegė. 

Kamuoliniai žaibai šviečia kaip kaitrinės elektros lemputės ir 
nesunkiai pastebimi dienos šviesoje. Tvirtinama, kad kamuoliniai žai-
bai skleidžia nemalonų degėsių ar sieros kvapą. 
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Kamuolinis žaibas labai retai pasirodo, todėl iki šiol nėra jokių 
patikimų nuotraukų arba vaizdajuosčių, kuriose jis būtų nufilmuotas. 

Tačiau vis tik yra keletas kamuolinį žaibą aiškinančių teorijų. 
Vieną iš pirmųjų dar 1955 m. pasiūlė žymus rusų fizikas Piotras Kapi-
ca. Jis priskyrė šį reiškinį aukštojo dažnio elektromagnetinio lauko 
iškrovai. Tačiau P. Kapica nepaaiškino, iš kur šis aukštojo dažnio lau-
kas atsiranda. Kiti mokslininkai bandė paaiškinti, kad aukšto dažnio 
bangas spinduliuoja pats audros debesis, tam tikromis sąlygomis virs-
tąs gamtiniu mazeriu, panašiu į lazerį, tik spinduliuojančiu ne šviesą, 
bet mikrobangas. Šių teorijų nepavyko patvirtinti eksperimentais. 
1991 m. dviem japonų mokslininkams pavyko laboratorijoje sukurti 
rutulius iš plazmos. Tie rutuliai net pereidavo per medines lentas, jų 
nepažeisdami. Tačiau tvirtinti, kad sukūrė kamuolinį žaibą, jie nesi-
ryžo, nes eksperimento sąlygos labai skyrėsi nuo to, kas vyksta žaiba-
vimo metu. 

Mokslininkai Johnas Abrahamsonas ir Jamesas Dinnis [77] ma-
no, kad kamuolinio žaibo prigimtis visai ne fizikinė, o cheminė. Jie 
teigia, kad trenkus žaibui į žemėje esantį smėlį šio grūdeliai skyla ir 
atsiranda mažos silicio dalelės, o silicio diokside buvęs deguonis susi-
jungia su dirvoje esančia anglimi, virsdamas anglies dvideginiu (CO2). 
Silicio dalelės, kurių skersmuo yra mažesnis už šimtą nanometrų, vie-
na su kita sukimba sudarydamos ilgas grandines, iš kurių po kiek lai-
ko susidaro lengvi, pūkiniai rutulio formos vėriniai, kuriuos oro srovė 
pakelia nuo žemės paviršiaus. Minėti mokslininkai stebėjo tokius 
vėrinius elektroniniu mikroskopu po to, kai sukūrė aukštosios įtam-
pos elektros išlydį.  

Silicio dalelės, ore reaguodamos su deguonimi, lėtai degdamos 
skleidžia šviesą. Silicio oksidavimosi procesai yra naudojami puslaidi-
ninkių pramonėje jau seniai. Mokslininkai teoriškai apskaičiavo, jog 
degant silicio vėriniams turėtų atsirasti šviesos ryškis, panašus į ka-
muolinių žaibų ryškį. Atsižvelgiant į pradines sąlygas, silicio dalelės 
gali įkaisti nuo 1200 iki 1700 ºC temperatūros. Jeigu temperatūra 
viršytų silicio lydymosi tašką (1412 ºC), likęs silicis oksiduotųsi labai 
greitai ir kamuolinis žaibas sprogtų. Mokslininkai aiškina ir tai, kaip 
kamuoliniai žaibai sugeba pereiti per sienas ir langus. Tai atsitinka 
todėl, teigia mokslininkai, kad miniatiūrinės silicio dalelės gali būti su 
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oro srove įtraukiamos į mažiausius plyšelius, o kitoje pusėje vėl turėtų 
sulipti į rutulį. 

Šiai kamuolinio žaibo teorijai patvirtinti trūksta tik vieno, pa-
ties svarbiausio įrodymo – iki šiol dar niekam nepavyko sukurti ka-
muolinio žaibo. 

1.2. Žaibo parametrai ir charakteristikos 

Standartinė žaibo impulsinės srovės forma parodyta 1.8 

paveiksle. 

 

 
 

1.8 pav. Žaibo impulsinės bangos parametrai: 
tf – bangos fronto trukmė, µs; ti – impulso trukmė, µs 

 
Pagrindiniai žaibo parametrai yra srovės impulso amplitudė  

I0 max, siekianti nuo 10 kA iki 200 kA, srovės bangos fronto trukmė  

ft  = 1,5–10 µs; viso srovės impulso trukmė dažniausiai būna  

it  = 20–100 µs.  
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Susidarantiems nuo žaibo mechaniniams bei terminiams 
procesams nagrinėti reikia žinoti visą žaibo krūvį Qž, vieno impulso 
krūvį Qi ir savitąją energiją ws. 

Nustatyta, kad indukcinių viršįtampių susidarymą lemia 
impulsinės srovės bangos fronto statumas a. 

1.1 lentelėje pateikti žaibo parametrai, naudojami 
skaičiavimuose [67]. 

 
1.1. lentelė. Žaibo parametrai 
 

Statinių apsaugos nuo žaibo 
klasės Žaibo parametrai 

I II III, IV 
Didžiausia žaibo impulsinė srovė, 
kA 

200 150 100 

Visuminis krūvis žQ , C 300 225 150 

Impulso krūvis iQ , C 100 75 50 

Savitoji energija sw , kJ/Ω 10000 5600 2500 

Vidutinis bangos fronto statumas 
dtdia /= , kA/µs 

200 150 100 

Bangos fronto trukmė ft , µs 10 10 10 

Bangos impulso trukmė it , µs 100 100 100 

 
Analitinė žaibo impulsinės srovės išraiška užrašoma lygtimi 
 

[ ] [ ]10

12

10

10 )/(1/)/exp()/()( τττ tkttIti m +⋅−⋅⋅= .      (1.1) 

 
Čia mI 0  – didžiausia žaibo impulsinė srovė, kA; 

k – koreguojantis srovės maksimumo reikšmę koeficientas 
(pirmam žaibo impulsui 93,0=k , o kitam žaibo impulsui 

993,0=k ); 
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t – laikas, µs; 

1τ  – žaibo impulsinės bangos fronto laiko pastovioji (pirmam 

žaibo impulsui 0,191τ =  µs, o kitam žaibo impulsui 454,01τ =  µs); 

2τ  – žaibo impulsinės bangos srovės mažėjimo laiko pastovioji 

(pirmam žaibo impulsui 4852τ =  µs, o kitam žaibo impulsui 

1432τ =  µs). 
Nustatyta, kad didesnių kaip 200 kA srovių žaibo išlydžiai būna 

labai retai. 100 kA srovių būna tik 2 %, o 150 kA ir daugiau – tik 0,5 
%, palyginti su visų impulsinių srovių kiekiu. Dažniausiai (iki 40 %) 
pasitaiko 20–30 kA srovės. 

Žaibo impulsinių srovių pasiskirstymas procentais parodytas 
1.9 paveiksle. 

 
1.9. pav. Žaibo srovių procentinis pasiskirstymas 

 
Svarbi žaibavimo charakteristika yra tankis (intensyvumas), 

kuris matuojamas išlydžių kiekiu, tenkančiu 1 km2  per metus: 
100/T6,7n d⋅= ,   (1.2) 

čia Td – vidutinis žaibavimo valandų skaičius per metus 
(Lietuvoje – nuo 24 iki 45 valandų) [38].  

Lietuvos teritorija pagal administracinius rajonus suskirstyta į 
dvi žaibavimo trukmės grupes: iki 40 valandų ir daugiau kaip 40 
valandų (1.10 pav.). 
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 1.10. pav. Lietuvos teritorijos suskirstymas pagal perkūnijos trukmę 

 
Žaibo pataikymo į statinius apytikris skaičius per metus N 

apskaičiuojamas empirine formule [63]: 
62

10n ]sh 7,76h))(Ls6h[(SN −⋅−++= , (1.3) 

čia hs – statinio aukštis, m; S – statinio plotis, m; L – statinio 
ilgis, m; n – vidutinis metinis žaibo smūgių skaičius į žemės paviršiaus 
1 km2 toje vietoje, kur yra statinys. 

1.3. Žaibo padariniai 

Atmosferos išlydžiai (žaibai) sukelia daug neigiamų padarinių 
gamtai ir žmogaus veiklai. Tiesioginio žaibo pataikymas į daugiau 
kaip 1000 V įtampos elektros tinklus iš esmės skiriasi nuo pataikymo į 
iki 1000 V įtampos linijas ir kitus arti esančius objektus. Skirtumas 
tas, kad iki 1000 V įtampos linijos jungia daugumą statinių. Tad žai-
bui tiesiogiai pataikius į juos yra pavojus elektros krūviams pažeisti 
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tiek pačius statinius, tiek įrenginius, žmones ar gyvulius, esančius sta-
tiniuose. Žaibo išlydys greta statinių ar išlydys į daugiau kaip 1000 V 
įtampos linijas yra mažiau pavojingas žmogui. Žaibo išlydžio metu 
krūvis yra perduodamas žemėje esančių laidininkų (galvaninėmis lini-
jomis). Tolimo žaibo išlydžio padariniai yra padidėjusi galimybė kilti 
gaisrui pastatų viduje ir pažeisti namuose esančius įrenginius.  

Pažeidimų veiksniai bei galimi padariniai 1.2 lentelėje. 
 
1.2 lentelė. Pažeidimų veiksniai 
 

Žaibavimo forma Pažeidimų veiksniai  Galimi padariniai 

Tiesioginis žaibo 
išlydis į statinius  

Išlydžio srovė daugiau kaip 
200 kA, įtampos 
potencialas iki 1000 kV, 
temperatūra 30·103 ºC. 

Žmonių, gyvulių sužalojimas, 
statinių sugriovimas, gaisrai 

Tolimas žaibo išlydis  
(≥ 5 km) 

Žaibo elektros potencialas, 
perduotas per elektros 
perdavimo bei ryšių linijas, 
metalines išorines 
konstrukcijas (galimi 
viršįtampių impulsai, 
siekiantys šimtus kV). 

Žmonių bei gyvulių 
sužalojimas, elektros bei 
komunikacinių ryšių 
sistemos izoliacijos 
sugadinimas, duomenų 
bazių praradimas 
kompiuteriuose, 
automatinių sistemų darbo 
sutrikimas. 

Artimas žaibo išlydis  
(iki 0,5 km nuo 
statinio) 

Indukuoti viršįtampių 
impulsai statinių elektrai 
laidžiose konstrukcijose ir 
elektros tiekimo bei ryšių 
sistemose 

Žmonių bei gyvulių 
sužalojimas, elektros bei 
komunikacinių ryšių 
sistemos izoliacijos 
sugadinimas, duomenų 
bazių praradimas 
kompiuteriuose, 
automatinių sistemų darbo 
sutrikimas. 

Trumpi sujungimai 
iki 1000 V įtampos 
elektros tinkluose 
bei ryšių linijose 

Viršįtampių impulsas –  
iki 4 kV 

Įrengimų sugadinimas, 
duomenų bazių praradimas 
kompiuteriuose, 
automatinių sistemų darbo 
sutrikimas. 
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Kaip matyti iš 1.2 lentelės, pati pavojingiausia žaibavimo forma 

– tiesioginis žaibo smūgis, t.y. tiesioginis žaibo kanalo kontaktas su 
statiniais, esančiais žemėje. Tačiau žaibas yra labai pavojingas ir kito-
mis savo formomis. Žaibo išlydžiai debesyse taip pat gali indukuoti 
elektros įrenginiuose viršįtampius elektrai laidžiose metalinėse kon-
strukcijose bei įrengimuose ir sukelti jų kibirkščiavimą ar turėti kitų 
neigiamų padarinių. 

1.4. Žaibo elektromagnetiniai laukai 

Žaibas yra natūralus šaltinis stiprių elektromagnetinių laukų, 
sukeliančių didelius viršįtampius įvairiuose elektros bei ryšių 
tinkluose, juos pažeidžiančių arba sukeliančių įvairius trikdžius. 

Elektromagnetiniai laukai vakuume sklinda šviesos greičiu 
458,299792=c  km/s ( 300000≈  km/s). Nesugeriančioje terpėje 

elektromagnetinio lauko greitis bus: µε ′′= /cv , čia ε ′  – terpės 
santykinė dielektrinė skvarba; µ ′  – santykinė magnetinė skvarba. 

Elektromagnetiniai laukai veikia turinčias elektros krūvį dale-
les. Lauko energija gali virsti kitų rūšių energija. Elektromagnetinio 
lauko bangos apibūdinamos bangos ilgiu λ  ir dažniu 

f
 (

f
/v=λ ). 

Elektromagnetinių laukų poveikis įvairiems objektams tiriamas 
dviem aspektais.  

Pirma – kai žaibo išlydžiai vyksta labai arti objektų arba pataiko 
į juos tiesiogiai. Paprastai ši poveikio riba laikoma iki 3–5 km atstumu 
nuo žaibo kanalo. Todėl tyrimuose toks poveikis sąlygiškai laikomas 
indukciniu. 

Antra – kai žaibo elektromagnetiniai laukai, sklisdami gana to-
li, veikia įvairius objektus. Toks poveikis sąlygiškai vadinamas elek-
tromagnetiniu. 

Kadangi žaibo išlydžio formavimasis sudarytas iš trijų stadijų – 
lyderio, atvirkštinio išlydžio ir pošvyčio, tai ir išspinduliuojami elektro-
magnetiniai laukai atitinka minėtas tris stadijas, kurios viena kitą kei-
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čia paeiliui. Didžiausią elektromagnetinį poveikį turi atvirkštinis išly-
dis [20]. Išskiriamos dvi šio išlydžio poveikio sritys: žemės paviršiuje ir 
po žeme. 

Artimų žaibo išlydžių poveikis. Artimi žaibo išlydžiai turi įtakos 
objektams virš žemės paviršiaus ir pačioje žemėje. 

Analizuojant elektromagnetinius laukus, teoriškai naudojami 
trys metodai: elektrodinaminis, energetinis ir tikimybinis [30]. 

Praktiškai dažniausiai naudojamas elektrodinaminis metodas, 
paremtas diferencinėmis Maxwello lygtimis. Šiuo metodu nustatomi 
elektrinio E ir magnetinio H laukų parametrai bet kuriame erdvės 
taške. Elektrinio lauko stipris E matuojamas V/m, o magnetinio lau-
ko stipris H matuojamas A/m. 

Elektromagnetinių bangų charakteristikos aprašomos žinomais 
iš elektrodinamikos skaliariniais ir vektoriniais „vėluojančiaisiais” po-
tencialais, kurie dekartinės sistemos koordinatėse atrodo taip: 

∫
−

=
V

dV
l

cltq
tzyx

)/(

4

1
),,,(

πε
ϕ ,   (1.4) 

∫
−

=
V

dV
l

clt
tzyxA

)/(

4
),,,(

δ
π
µ .   (1.5) 

Čia it  – žaibo bangos impulso ilgis, s; 

c – šviesos greitis; 
l – atstumas nuo elektromagnetinių bangų šaltinio iki tiriamojo 

objekto (taško), km; 
V – erdvės tūris, m3; 
ε  – aplinkos dielektrinė skvarba, F/m. 
Integravimas galimas visoje erdvėje, užpildytoje krūvių tankiu 

),,,( tzyxq  ir laidumo srovės tankiu ),,,( tzyxδ . 

Elektrinio E
r
 ir magnetinio H

r
 laukų vektoriai lengvai 

nustatomi, jei elektrodinaminiai potencialai žinomi: 

t

A
gradE

∂
∂

−−= ϕ
r

,      (1.6) 

rotAH =
r

. 
Čia A – magnetinio vektoriaus potencialas, V·s /m; 
ϕ – elektrinio lauko potencialas, V. 
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Energetinis metodas naudojamas tuo atveju, kai reikia surasti 
galią, išsiskiriančią apspinduliuotame objekte. Tai sudaro galimybę 
nustatyti objekto sugadinimo tikimybę, kai elektromagnetinio lauko 
energija, transformuodamasi į šiluminę, jį sudegina, išlydo arba kitaip 
sugadina. 

Antai plokščiosios elektromagnetinės bangos vektoriai E
r
 ir H

r
 

yra statmeni vienas kitam ir yra bet kurioje fazėje plokštumos, stat-
menos bangos judėjimui.  

Tuomet plokščiosios bangos, turinčios atitinkamą dažnį, viduti-
nis srauto tankis bus: 

2/2/ 0

2

max0

2

max ZHZEvid ==
Φ

,   (1.7) 

čia maxE  ir maxH  – atitinkamai elektrinio ir magnetinio laukų 

stiprių amplitudės. 
Objektuose, turinčiuose paviršiaus plotą Sef, kurie veikiami 

pakankamai aukšto dažnio žaibo elektromagnetiniu lauku, išsiskiria 

galia, lygi: 

 

videfSP Φ⋅= .    (1.8) 

Analogiškai visa išsiskirianti energija objekte bus: 
 

wSW ef ⋅= ,     (1.9) 

∫∫ == dttH
Z

dttE
Z

w )(
2

)(
2

1 202

0

.   (1.10) 

Čia w – energijos tankis; π1200 =Z  – erdvės banginė varža, Ω. 

Tikimybinis metodas naudojamas praktiškai nustatant statisti-
niu metodu įvairių įrenginių stabilumą bei patikimumą veikti susida-
rius stipriems žaibo sukurtiems elektromagnetiniams laukams. 

Analitiniams elektrinių laukų skaičiavimams naudojamas elek-
trodinaminis būdas. 

Suradus elektrodinaminius potencialus (1.4) ir (1.5) galima ap-
skaičiuoti visą elektrinio lauko stiprį, kuris turi dvi dedamąsias ĖE ir 
ĖH: 
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HE E
t

A
gradE

rrr
+=








∂
∂

+−=
Ε

ϕ .   (1.11) 

Parametrai EE ir EH laukų veikiamiems taškams l atstume nuo 
žaibo išlydžio kanalo, kai vl f ⋅≥ τ , bus: 
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E ,  (1.12) 

22 1)/(

160 0

v
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H

klhl

kI
E m

−+
= .   (1.13) 

Čia h – žaibo išlydžio kanalo ilgis, m; 
l – atstumas nuo žaibo išlydžio kanalo iki taško, m; 
60 – skaičius, turintis varžos dimensiją, Ω; 
I0m – žaibo impulsinės srovės amplitudė, A; 
kv – ryšio koeficientas tarp žaibo srovės amplitudės ir žaibo 

atvirkštinio išlydžio greičio v (žr. 1.3. lentelę) [24]. 
 
1.3 lentelė. Žaibo srovės amplitudės ir atvirkštinio išlydžio greičiai 

 
Žaibo srovės 
amplitudė  

mI 0 , kA 
2 5 10 20 50 100 200 

Koeficientas 
cvkv /= , 

c – šviesos greitis 

0,047 0,074 0,105 0,147 0,228 0,316 0,427 

 
Jei elektromagnetinis laukas susiformuoja labai arti tiriamojo 

objekto (l/h ≤ 1), tai elektrinio lauko dedamoji daug didesnė už 
magnetinio lauko dedamąją. Tuomet 1.12 formulėje įvedus santykio 
l/h ir vk  reikšmes apskaičiuojamas elektrinio lauko stipris virš žemės 

paviršiaus bet kuriame taške: 










+
−

⋅
=

1

1160
2

0
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I
E
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m .  (1.14) 
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Iš (1.13) analogiškai nustatomas magnetinio lauko stipris, 
esantis aplink žaibo išlydžio kanalą, susidariusį virš žemės paviršiaus: 

[ ]










+++
−=

111

1

2 22

0

ll

l

lh

I
H m

π
.  (1.15) 

 
1.11 paveiksle pateiktos elektrinio ir magnetinio laukų stiprių 

amplitudžių reikšmės, priklausančios nuo žaibo išlydžio vietos. 
 

 

10 -1 

l/h  
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E  
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 1.11. pav. Elektrinio ir magnetinio laukų  
stiprių amplitudžių reikšmės, priklausančios nuo žaibo išlydžio vietos 

 
Elektromagnetiniai laukai, sklindantys erdvėje, kai 1/ >>hl , 

gęsta greičiu, atvirkščiai proporcingu atstumui nuo žaibo išlydžio 
vietos, ir kokybiškai skiriasi savo struktūra nuo elektromagnetinių 
laukų, aprašytų anksčiau, nes nuo nieko neatsispindi. Tuomet, kai 
žaibo išlydis įvyksta toli erdvėje, elektromagnetinio lauko elektrinė ir 
magnetinė dedamosios būna susietos tarpusavyje tokiu santykiu: 
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0120/ ZHE == π ,    (1.16) 

čia 0Z  – erdvės banginė varža, Ω. 

Žaibo elektromagnetinės bangos veikia įvairius objektus ne tik 
žemės paviršiuje, bet ir esančius žemėje (įvairios elektros kabelinės li-
nijos, ryšių požeminės linijos, įžeminimo kontūrai ir kitos komunika-
cijos). Elektromagnetinio lauko charakteristikų formavimuisi žemėje 
didelę įtaką turi žemės grunto laidumas. 

Įvykus žaibo išlydžiui į žemę, impulsinė srovė nuo pažeidimo 
vietos sklinda į visas puses: didesnė dalis arba visa srovė prateka pro 
tas vietas, kurios yra laidžios elektros srovei (įvairios metalinės komu-
nikacijos, kabelių metaliniai šarvai ir t.t.). 

Jeigu atstumas l nuo žaibo išlydžio į žemę vietos iki elektrai lai-
daus objekto toks, kad nesusidaro elektros lanko ir tiesiogiai neteka 
elektros srovė tuo objektu, tai laikoma, kad pastarasis yra paaukštinto 
potencialo veikimo zonoje. Šis potencialas skaičiuojamas taip [34]: 

ž

m

l

I

σπ
ϕ

2
0

0 = .    (1.17) 

Čia mI 0  – žaibo srovės amplitudė, kA; 

l – atstumas nuo žaibo pataikymo vietos iki tiriamojo taško, m; 
σž – savitasis žemės grunto laidis, S/m; 

0ϕ  – žaibo išlydžio potencialas, kV. 

1.5. Žaibo elektromagnetinių bangų sklidimas 

Nagrinėjant žaibo elektromagnetinių bangų sklidimą, reikia 
skirti du atvejus: 1) žemės paviršiuje ir 2) žemėje. Krintančiosios 
elektromagnetinės bangos atsispindėjimas nuo žemės paviršiaus turi 
didelę įtaką žaibo spinduliuojamų laukų charakteristikoms. Žemės 
paviršiuje dėl bangos atspindžio visuomet susidaro tiesioginė (krin-
tančioji) banga ir atsispindėjusioji banga. Todėl dėl susidariusios su-
perpozicijos galutinis elektromagnetinis laukas arba sustiprėja, arba 
susilpnėja. 
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Realioje situacijoje krintančios į žemės paviršių žaibo elektro-
magnetinės bangos didžioji dalis atsispindi. Atsispindėjusios nuo 
žemės paviršiaus bangos daliai nustatyti galima pasinaudoti bangų 
sklidimo teorija ir rasti atspindžio koeficientus tiek vertikaliai krin-
tančios (1.18), tiek horizontaliai sklindančios (1.19) bangos: 

γεγε

γεγε
β

2

2

cossin

cossin

−′+′

−′−′
=

kk

kk

v
,   (1.18) 

γεγ

γεγ
β

2

2

cossin

cossin

−′+

−′−
=

k

k

h
.   (1.19) 

Čia )/( 0ωεσεε jžk +′=′  – santykinė kompleksinė dielektrinė 

aplinkos skvarba; 
ε ′  – santykinė dielektrinė aplinkos skvarba; 
γ – krintančiosios bangos slydimo kampas, rad; 
σž – savitasis žemės grunto laidis, S/m; 

fπω 2=  – kampinis dažnis, rad/s; 
12

0 1085416,8 −⋅=ε  F/m – elektrinė konstanta (vakuumo 

dielektrinė skvarba); 

1−=j  – menamas vienetas. 
Žaibo bangos elektromagnetinio lauko formavimasis žemės 

paviršiuje susideda iš dviejų dalių: atspindžio bangos ir lūžio bangos. 

 
1.12 pav. Normaliai krentančios elektromagnetinės  

bangos poveikis ties riba oras-žemė: 
a – horizontaliai poliarizuotos; b – vertikaliai poliarizuotos 
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Grunte susidariusių laukų charakteristikas reikia tirti dviem at-
vejais: kai banga krinta statmenai arba kampu į žemės paviršių (1.12 
pav., a) (elektrinis ir magnetinis laukai poliarizuoti horizontaliai). 
Tuomet atskiros elektrinio lauko (1.20) ir magnetinio lauko (1.21) 
dedamosios bus: 

[ ] )exp()/(2)( 021 dZZZEdE žž γ−+= ,  (1.20) 

[ ] )exp()/(2)( 001 dZZZHdH žž γ−+= .  (1.21) 
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γωε
σ

µεωγ žj . 

Čia µ – žemės magnetinė skvarba, H/m; 
ε – žemės dielektrinė skvarba, F/m; 
d – grunto gylis, m; 

1E  – elektrinio lauko dedamoji (žr. 1.12 pav.). 
Kadangi žemėje banginė varža daug mažesnė už banginę varžą 

erdvėje, t.y. 0ZZ ž 〈〈 , nustatyta, kad magnetinio lauko dedamoji 

žemės paviršiuje padvigubėja, o elektrinio lauko dedamoji tampa 
mažesnė už elektrinio lauko dedamąją erdvėje nuo 10 iki 100 kartų. 

Tuo atveju, kai elektrinio lauko banga poliarizuota kampu γ  
(1.12 pav., b), tai, didėjant kampui γ, didėja lūžusios bangos ampli-
tudė ir pasiekia didžiausią reikšmę esant kampui 0γ  (1.22), vadina-

mam Briusterio kampu. Tuomet į žemę pereina didžiausia elektro-
magnetinio lauko dalis, o į erdvę atsispindi minimali. 

Briusterio kampas apskaičiuojamas taip: 

εγ ′+= 1/1sin 0 ,    (1.22) 

čia ε ′  – santykinė dielektrinė aplinkos skvarba. 
Vertikaliai poliarizuoto elektrinio lauko stipris apskaičiuojamas 

taip: 
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Nustatyta, kad aukštojo dažnio elektriniai laukai 10 m žemės 
gylyje susilpnėja du ir daugiau kartų, palyginti su laukais žemės pa-
viršiuje. 

1.6. Žaibo impulsinės bangos sklidimas linijomis 

Įvykus žaibo išlydžiui elektros perdavimo ar ryšių linijose, lai-
duose susidaro viršįtampis. Žaibo sukelta viršįtampio impulsinė ban-
ga nuo žaibo išlydžio vietos linijose sklinda į abi puses. Oro linijose 
šios bangos greitis artimas šviesos greičiui, o kabeliniuose tinkluose 
banga sklinda lėčiau, nes yra skirtingos banginės varžos. Oro linijose 
banginė varža siekia iki 400 Ω, o kabelinėse – nuo 3 iki 40 Ω ir pri-
klauso nuo įtampos, kabelio skerspjūvio ir jo konstrukcijos. 

Šiame skyrelyje nagrinėjami žaibo bangos sklidimo linijomis du 
atvejai: 1 – kai linija sudaryta iš dviejų labai ilgų dalių, turinčių skir-
tingas bangines varžas (1.13 pav.) ir 2 – kai linija sudaryta iš trijų da-
lių, turinčių skirtingas bangines varžas (1.14 pav.). 

 
1.13 pav. Žaibo impulsinės bangos sklidimas 

iš vienos linijos dalies į kitą esant skirtingai banginei varžai 
 
Pirmu atveju (1.13 pav.), kai impulsinės bangos potencialas φ1 

sklinda linijos dalimi 1, turinčioje banginę varžą Z1, ir taške A pereina 
į kitą linijos dalį 2, turinčią banginę varžą Z2, bangos elektromagneti-
nio lauko struktūra pakinta: dalis energijos grįžta atgal į liniją 1, o ki-
ta dalis pereina į linijos atkarpą 2. Taigi dalis potencialo φ1 sklinda ta 
pačia kryptimi, kaip ir krintančioji banga, tai vadinamoji lūžusioji ban-

gos dalis ″ϕ1 , o kita dalis 
′ϕ1  taške A atsispindi – vadinamoji at-

spindėtoji bangos dalis. Tas potencialo pasiskirstymas užrašomas taip: 
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″=′+ 111 ϕϕϕ .    (1.24) 
Be to, atspindėtoji bangos dalis bus lygi 

11 βϕϕ =′ ,    (1.25) 

čia 
12

12

ZZ

ZZ

+

−
=β  – atspindžio koeficientas. 

Lūžusioji bangos dalis bus lygi 

11 αϕϕ =″ , 

čia 
12

2 2

ZZ

Z

+
=α  – lūžio koeficientas. 

Atitinkamai tekančių impulsinių srovių sumą taip pat galima 
užrašyti: 

″=′+ 111 III ,    (1.26) 

1

1
11 Z
II

ϕ
ββ −=−=′ .    (1.27) 

Minuso ženklas rodo, kad esant vienodos krypties krintančio-
sios ir atspindėtosios bangų dalių elektriniams laukams, jų magneti-
niai laukai, sukurti tekančių srovių, yra priešingų krypčių. 

Taške A lūžusioji srovės bangos dalis bus lygi 

2

1
1

2

1

2

1
1 Z

Z
I

ZZ
I α

αϕϕ
==

″
=″    (1.28) 

arba 
12

1
1

 2

ZZ
I

+
=″ ϕ

.    (1.29) 

 
1.14 pav. Žaibo impulsinės bangos sklidimas 

trijose linijos atkarpose esant skirtingoms banginėmis varžoms 
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Antru atveju (1.14 pav.) tarp dviejų linijų, turinčių bangines 
varžas atitinkamai Z1 ir Z2, prijungta trečia linija, turinti banginę 
varžą Zk.  

Banga, sklindanti nuo linijos atkarpos, turinčios banginę varžą 
Z1, link atkarpos su bangine varža Zk, pasiekusi tašką 1 iš dalies atsi-
spindi, iš dalies lūžta. Lūžusioji bangos dalis, pasiekusi tašką 2, vėl de-
formuojasi, t.y. iš dalies atsispindi ir iš dalies lūžta. 

Lūžusioji bangos dalis taške 2, perėjusi iš linijos atkarpos, turi-
nčios banginę varžą Zk, į atkarpą, turinčią banginę varžą Z2, pasiskirs-
to linijos ilgoje atkarpoje ir svyravimų procese nedalyvauja. 

Bangos dalis, atsispindėjusi nuo taško 2, pasiekia tašką 1 ir vėl 
deformuojasi, t.y. iš dalies lūžta ir iš dalies atsispindi taške 2. Bangos 
lūžimas ir atsispindėjimas tarp tų dviejų taškų kartojasi daug kartų. 

Skaičiavimuose priimti tokie lūžio ir atspindžio koeficientai: 

k 1α  ir 1kβ  – lūžio ir atspindžio koeficientai bangos, 

sklindančios per liniją, turinčią banginę varžą Z1, į tašką 1; 

1kα  ir k 1β  – lūžio ir atspindžio koeficientai bangų, sklindančių 

per liniją, turinčią banginę varžą Zk, į tašką 1; 

2kα  ir β2k – lūžio ir atspindžio koeficientai bangų, sklindančių 

per liniją, turinčią banginę varžą Z2, į tašką 2. 
Lūžusioji banga taške 1 bus 

k
k

k
k ZZ

Z
 11

1
1 1

 2
αϕϕϕ =

+
=″ .   (1.30) 

Ši lūžusioji banga, pasiekusi tašką 2, iš dalies lūš ir iš dalies 
atsispindės. Lūžusiosios bangos potencialas bus lygus 

2 11
2

2
 112

 2
kk

k
kk U

ZZ

Z
αααϕϕ ⋅=

+
=″ ,  (1.31) 

o atsispindėjusios bangos potencialas bus 

kk

k

k
kk ZZ

ZZ
 2 11

2

2
 11 2

 
βαϕαϕϕ ⋅=

+

−
=′ .  (1.32) 

 
Atsispindėjusioji banga, pasiekusi tašką 1, vėl iš dalies lūš ir iš 

dalies atsispindės į tašką 2. Lūžusioji bangos dalis bus 
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1 2 111 kkkk αβαϕϕ ⋅⋅=′ ,   (1.33) 

 
o atsispindėjusiosios bangos dalis bus lygi 
 

1 2 11 1 kkkk αβαϕϕ ⋅⋅=′ .   (1.34) 

 
Sudėjus visas lūžusias bangos dalis už taško 2 po n kartų 

atsispindėjimo gaunama galutinė susidariusio potencialo išraiška: 

=++++=″ −−∑ 1
2

1
12 11

2
2

2
12 11 2 12 112 112 ...... n

k
n
kkkkkkkkkkkkkk ββααϕββααϕββααϕααϕϕ

 

( ) ( )[ ]1
21

2
21212 11 ......1 −++++= n

kkkkkkkk ββββββααϕ .     (1.35) 

 
Kai n → ∞, tai  

kk
kk

n

n
k

21
2 11

1
2 1

1

ββ
ααϕϕ

−
=″∑

∞=

=

.           (1.36) 

 
Įrašius į (1.36) koeficientus k 1α , 2kα , k1β  ir k2β , išreikštus per 

bangines varžas, potencialas bus 

121
21

2
1

1
2

 2
αϕϕϕ ⋅=

+
=″∑

∞=

= ZZ

Zn

n
k .           (1.37) 

 
Iš lygties (1.37) aišku, kad tarpinės linijos banginė varža Zk 

neturi įtakos lūžusiosios bangos galutiniam dydžiui.  
Lūžusiųjų ir atsispindėjusių bangų seka pateikiama grafiškai 

1.15 paveiksle. 
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1.15 pav. Žaibo impulsinės bangos sklidimo grafinis  

vaizdas linijos atkarpose esant skirtingoms banginėms varžoms 
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II. ŽAIBO POVEIKIS 

2.1. Viršįtampiai elektros  
perdavimo ir ryšių oro linijose 

Žaibavimo metu tiek elektros perdavimo, tiek ryšių oro linijose 
susidaro viršįtampiai [38, 30]. Pastarieji į linijas persiduoda indukciniu 
būdu nuo žaibo išlydžio ore į žemę arba nuo žaibo išlydžio debesyse ir 
tiesioginiu būdu įvykus išlydžiui. 

Kai virš oro linijos laidų pakimba audros debesis, kurio apa-
tinėje dalyje yra susikaupę neigiami krūviai, tai žemės paviršiuje susi-
kaupia teigiami krūviai (pasitaiko ir atvirkščiai). Linijos laiduose in-
dukuojasi elektros krūviai, kurie bangomis sklinda į abi puses, sukur-
dami viršįtampius (2.1 pav.). 

 
2.1 pav. Viršįtampių bangos sklidimas  
oro linijoje įvykus žaibo išlydžiui į žemę: 

a –iki išlydžio; b – po išlydžio 
 

Audros debesies sukurtas elektrinis laukas sudaro dvi dedamą-
sias: vertikaliąją ir horizontaliąją, sukeliančias linijų laiduose netiesi-
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nius reiškinius (pereinamuosius procesus) bei smūgines įvairių dažnių 
bangas (žr. IV). 

Aplink žaibo kanalą susidariusio magnetinio lauko įtaka oro li-
nijoms nagrinėjama dviem atvejais: pirma – kai žaibo išlydis susidaro 
į žemę, antra – kai žaibo išlydis įvyksta debesyse. 

2.1.1. Indukuotieji viršįtampiai oro  
linijose, susidarius išlydžiui į žemę netoli linijos 

 
2.2 pav. Indukuotų viršįtampių susiformavimas  

oro linijoje, susidarius žaibo išlydžiui į žemę arti linijos 
 

Nagrinėjamas atvejis, kai vertikalus žaibo kanalas nukreiptas į 
žemę arti oro linijos (2.2. pav.). Kadangi žaibo kanalas nukreiptas 
vertikaliai, tai susidariusio potencialo vektorius taip pat nukreiptas 
vertikaliai pagal y ašį. Elektrinio lauko magnetinė dedamoji 
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t

A
EE y

mym ∂

∂
==  

neturi horizontalios projekcijos. 
Elektrinio lauko elektrinė dedamoji vertikalios y ašies atžvilgiu 

sudaro kampą. Todėl pastaroji turi ir vertikalią projekciją 
dydEey /ϕ−= , ir horizontalią projekciją dxdEex /ϕ−= , nukreiptą 

išilgai oro linijos laidų. 
Laiduose vykstančius pereinamuosius procesus galima užrašyti 

tokia lygtimi [34]: 

x

E

tcx
ExEE

∂

∂
=

∂

∂
−

∂

∂
2

2

22

2 1 ϕϕ
.   (2.1) 

Išsprendus (2.1) lygtį, gaunama potencialo bangos išraiška: 

[ ]dττ)c(txτ,
2

),(
0

 xE −±±= ∫
t

E E
c

txϕ ,  (2.2) 

čia τ – laiko pastovioji (laiko tarpas), s. 
Galutinė susidariusio viršįtampio oro linijų laiduose išraiška 

bus 
),(),(),(),( 0 txtxtxtx HE ϕϕϕϕ ++= .  (2.3) 

Čia ∫−= dyEtx y E0 ),(ϕ  – išorinio žaibo elektrinio lauko 

skaliarinis potencialas, kV; 
),( txEϕ  – indukuotojo viršįtampio bėganti banga linijoje, kV; 

dlEtxH ∫= y H),(ϕ  – žaibo kanalo magnetinio lauko 

indukuotasis viršįtampis, kV. 
(2.3) lygtyje pirmieji du nariai sudaro oro linijoje indukuoto 

viršįtampio elektrinę dedamąją, o trečias dydis – indukuoto 
viršįtampio magnetinę dedamąją. 

Imant, kad žaibo impulsinės srovės bangos forma bus 
stačiakampis, t.y. 0=ft , susidariusio viršįtampio elektrinė ir 

magnetinė dedamosios bus [30]: 
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Čia l – minimalus atstumas nuo žaibo kanalo iki oro linijos, m; 
h′ – oro linijos laidų aukštis nuo žemės paviršiaus, m; 

vk – atvirkštinio išlydžio greičio v santykis su šviesos greičiu c 

(žr. 1.3 lentelę). 
Iš tikrųjų žaibo srovės impulso kreivės būna įvairių formų, t.y. 

0>ft  (1.8 pav.). Įvertinus žaibo impulsinės srovės bangos fronto 

statumą (kitimo greitį) a= I0m/tf , elektrinė ir magnetinė viršįtampio 
dedamosios bus: 
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ϕ .  (2.5) 

Čia a – žaibo impulsinės srovės fronto statumas bet kuriuo 
momentu, kA/µs. 

Iš (2.5) lygčių matyti, kad oro linijose elektrinės ir magnetinės 
dedamųjų viršįtampių amplitudinės reikšmės priklauso nuo žaibo im-
pulsinės srovės amplitudės mI 0 , linijos laidų pakabinimo aukščio h′ , 
atvirkštinio išlydžio greičio v ir atstumo iki išlydžio l. 

Tuomet  
lhIvk mEE /)( 0 ′⋅=ϕ ; lhIvk mHH /)( 0 ′⋅=ϕ ,           (2.6) 

čia )(vkE  ir )(vkH  – koeficientai, įvertinantys žaibo 
atvirkštinio išlydžio greitį v. 

Oro linijose bendras didžiausias žaibo indukuotas potencialas 
apskaičiuojamas iš šios lygties: 

[ ] lhklhIvkvk imHEHE // )()(max ′⋅=′⋅+=+= ϕϕϕ .  (2.7) 
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2.3 pav. ir 2.4 pav. parodytos didžiausių žaibo indukuotų oro li-
nijose viršįtampių reikšmės, apskaičiuotos pagal (2.7) lygtį. Kaip ma-
tyti iš kreivių, viršįtampiai oro linijose kinta. Iš pradžių didėja ir, 
maždaug po 2 µs pasiekę didžiausią reikšmę (amplitudę), pradeda 
mažėti (silpsta). Tai vyksta dėl įvairių priežasčių: dėl impulsinės žaibo 
srovės nutekėjimo per izoliacijos paviršių į žemę, dėl vainikinio 
išlydžio energijos nuostolių, dėl bėgančiųjų bangų pasiskirstymo linijų 
laiduose. Tačiau susidarę viršįtampiai oro linijose po 2 µs ir toliau lie-
ka gana dideli ir todėl pavojingi. 

0 

t, µs 

ϕ(t), kV 

5 1 2 3 4 

50 

150 

200 

100 

1 

2 

3 

4 

 
2.3 pav. Viršįtampiai oro linijose, priklausantys nuo atvirkštinio išlydžio 

greičio (h‘= 5 m; a=  kA/µs; l = 30 m; I0m = 30 kA; tf = 1,5 µs): 
1 – kv = 0,1; 2 – kv = 0,2; 3 – kv = 0,3; 4 – kv = 0,4 
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2.4 pav. Viršįtampiai oro linijose,  
priklausantys nuo žaibo išlydžio atstumo nuo linijos 

(h‘= 5 m; a= 20 kA/µs; I0m = 30 kA; tf = 1,5 µs; kv = 0,1): 
1 – l = 30 m; 2 – l = 100 m; 3 – l = 300 m 

 
Parenkant oro linijų apsaugą nuo žaibo, reikia apskaičiuoti 

didžiausią viršįtampių susidarymo tikimybę. Žaibo išlydžio indukuotų 
didžiausių viršįtampių oro linijose apytikslis skaičius N nustatomas 
remiantis tokia empirine lygtimi [20]: 

[ ] maxmax /)260/exp(45,10 ϕϕ−′= hnN . (2.8) 

Čia n – žaibo smūgių į žemę intensyvumas per metus (žr. 1.2); 
φmax – oro linijos laiduose indukuoto potencialo amplitudė, kV; 
h′ – laidų pakabinimo oro linijose aukštis nuo žemės 

paviršiaus, m. 



ŽŽ AA II BB AA SS ..   AA PP SS AAUUGG AA   NN UUOO   ŽŽ AA II BB OO   

  

45 

2.1.2. Indukuotieji viršįtampiai  
oro linijose, susidarius  išlydžiui debesyse 

Laikoma, kad žaibo išlydžio kanalas yra lygiagretus su oro linija 
(2.5 pav.) ir veikia liniją tam tikrame jos ilgyje. Šiuo atveju aplink žai-
bo kanalą susidaręs magnetinis laukas indukuoja oro linijos ilgyje lab 
elektrovarą ir kartu su elektrinio lauko sukurta elektrovaros išilgine 
dedamąja sukuria linijoje pereinamuosius procesus. 

 
2.5 pav. Žaibo išlydžio debesyse poveikis oro linijai 

 
Susidarius žaibo išlydžiams 1-2 km aukštyje tarp debesų, žaibo 

kanalo ilgis praktiškai neviršija 1 km. 
2.6 paveiksle parodyta idealaus atvejo, įvykus žaibo išlydžiui 

debesyse virš labai ilgos oro linijos, ekvivalentinė schema. Schemoje 
abiejuose linijos galuose apkrovos yra lygios oro linijos banginėms 
varžoms Zl. 
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2.6 pav. Žaibo išlydžio debesyse poveikio oro linijai ekvivalentinė schema 

 
Ekvivalentinių generatorių parametrai (2.6 pav.) apskaičiuoja-

mi iš šių lygčių: 

abxE ltE  )(=ϕ ,   (2.9) 

 

t

tH
labH ∂

∂
=

)(
h 0µϕ ,   (2.10) 

 

llkžkžE CZCZtiI /)( ....0= .  (2.11) 

 
Čia Zž.k. ir Zl – atitinkamai žaibo kanalo ir oro linijos banginės 

varžos, Ω; 
Cž.k. – elektrinė talpa tarp žaibo kanalo ir oro linijos, F; 
Cl – elektrinė talpa tarp oro linijos ir žemės paviršiaus, F; 
i0(t) – žaibo impulsinė momentinė elektros srovė, kA. 
Įrašius į (2.9) ir (2.10) lygtis elektrinio lauko dedamosios 

reikšmę kžabmx llIE ⋅⋅= πεω2/0  ir magnetinio lauko dedamosios 

reikšmę 2
0 4/ kžabm llIH ⋅⋅= π  ( abl – linijos atkarpos ab ilgis, m; kžl – 

atstumas nuo žaibo išlydžio kanalo debesyse taško K iki taško Ž 
žemėje, m; ω – žaibo impulsų kampinis dažnis, rad/s), o į (2.11) lygtį – 
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talpų Cž.k ir Cl reikšmes bei įvertinus ekvivalentinių generatorių 
potencialų Eϕ  ir Hϕ  kryptis, gausime viršįtampio, susidariusio tarp 
taškų a ir b, reikšmę: 

[ ]
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dh
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t .   (2.12) 

Čia dl – linijos laido skersmuo, m; džk – žaibo kanalo skersmuo, 
m. 

2.12 lygtyje laužtiniuose skliaustuose esančios viršįtampio dvi 
pirmosios dedamosios susidaro linijoje dėl žaibo kanalo elektrinio 
lauko poveikio, o trečioji – dėl magnetinio lauko poveikio. Praktiškai 
trečioji dedamoji būna labai maža, palyginti su pirmąja ir antrąja de-
damosiomis, todėl skaičiavimuose jos galima nevertinti. Tuomet 
viršįtampio potencialo išraiška bus: 

[ ]
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tϕ ,      (2.13) 

čia )(0 ti – momentinė žaibo impulsinė srovė, kA. 

Jei žaibo išlydys arti linijos, tai poveikio vietoje linijos banginė 
varža padalijama į dvi dalis, kurios tarpusavyje būna sujungtos 
lygiagrečiai. Tariant, kad oro linijų banginė varža =lZ 300–400 Ω, o 

žaibo kanalo banginė varža ..kžZ ≈ 200 Ω, gaunama susidariusio 

viršįtampio potencialo tokia supaprastinta išraiška: 

40max

l
mab

Z
I ⋅≈ϕ .             (2.14) 

Dažniausiai pasitaikanti žaibo impulsinė srovė =mI 0 20 kA (žr. 

1.9 pav.), o =lZ 400 Ω. Tuomet, esant tiesioginiam žaibo išlydžiui į 

liniją, pastarojoje susidaro apie 2·106 V viršįtampis. 
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2.1.3. Tolimo žaibo išlydžių poveikis oro linijoms 

Nagrinėjamas žaibo išlydžių poveikis ilgoje oro linijoje, kurios 
laidai pakabinti h′  aukštyje virš žemės paviršiaus. Toli nuo linijos žai-
bo elektromagnetinės bangos kritimo į žemės paviršių kampas ψ, o 
azimuto kampas – φ (2.7 pav.). Nagrinėjami du atvejai: pirmasis – kai 
elektromagnetinė banga linijos atžvilgiu poliarizuota horizontaliai pa-
gal x ašį, ir antrasis – kai banga poliarizuota vertikaliai pagal y ašį. 

 
 

2.7 pav. Tolimo žaibo išlydžio įtaka oro linijai 
 

 

Viršįtampiai linijoje susidaro dėl krintančiosios bangos suminio 
elektrinio ir magnetinio laukų bei tangentinio elektrinio lauko, atsi-
randančio žemės paviršiuje, kurios savitasis grunto laidis žσ . 

Nustatyta, kad žemės laidumo savybės veikia ne tik tangentinio 
elektrinio lauko susikūrimą žemės paviršiuje, bet ir elektrinio ir mag-
netinio laukų, atsispindėjusių nuo žemės paviršiaus ir veikiančių oro 
liniją, laikines amplitudės charakteristikas. 

Krentant elektromagnetinei bangai į liniją kampu, pirmiausia 
veikiama apkrovos varža 1Z , o po to, bangai slenkant iš kairės į 

dešinę (2.7 pav.), sužadinama visa linija iki apkrovos varžos 2Z . 
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Mažame atstume dx susidariusių įtampos potencialų ir srovių 
lygtys bus [1]: 










−=
∂
∂

−

−=
∂
∂

−

∑

∑

,

,

Ι
Ι

ΕΙ

rr
r

rr
r

ϕ

ϕ

l

l

Y
x

Z
x    (2.15) 

Čia lZ  – kompleksinė oro linijos ilgio vieneto (dx) varža; 

lY  – oro linijos ilgio vieneto kompleksinis laidis į žemę; 

∑E
r
– bendra išorinio elektromagnetinio lauko indukuota 

elektrovara ab ir cd atkarpose; 

∑

Ιr
– bendra srovė linijoje; 

ϕ
r
 ir 

Ιr
– potencialo ir srovės linijos atkarpoje kompleksinės 

reikšmės. 
Kai liniją veikia žaibo impulsinė vertikaliai poliarizuota 

elektromagnetinė banga, susidariusio linijoje viršįtampio lygtis bus: 

∫=
at

v dt
0

2
0 )exp(

2
exp(-at) )( ωω

π
ϕϕ . (2.16) 

Čia [ ] žvvv aDE σµψϕβϕ 0max,0 /),,(−≈ ; 

vβ  – vertikaliai poliarizuotos elektromagnetinės bangos 

atspindžio koeficiento modulis; 
ω – impulsinės srovės kampinis dažnis, rad/s; 

vEmax, – vertikaliai poliarizuotos elektromagnetinės bangos 

didžiausias elektros lauko stipris, kV/m; 
[ ] [ ])coscos1(2/cos)1(),,( ψϕϕβψϕβ ⋅−×+= vvvD  – 

poveikio krypties koeficientas, nustatomas iš kreivių (2.8 pav.) [34]. 
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2.8 pav. Elektromagnetinės bangos krypties koeficientai oro linijoje: 
1 – Dv – vertikaliai poliarizuotos; 2 – Dh – horizontaliai poliarizuotos 
 
Galutinė indukuoto didžiausio potencialo išraiška bus: 












= ∫

at

d
0

2
0max )exp(

2
exp(-at) ωω

π
ϕϕ ; 

0max  61,0 ϕϕ = , kai at /85,0max = ; 

Čia a – žaibo srovės impulsinės bangos fronto statumas, kA/µs. 
Kai liniją veikia žaibo impulsinė horizontaliai poliarizuota elek-

tromagnetinė banga, susidariusio viršįtampio potencialas bus: 

)exp(
),,(

)(
00

max, at
a

DE
t hhh

h −−≈
µε

ψϕβ
ϕ . (2.17) 
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Čia [ ] [ ])coscos1(2/sin)1(),,( ψϕϕβψϕβ −−= hhhD  – hori-

zontaliai poliarizuotos elektromagnetinės bangos krypties koeficien-
tas, nustatomas iš kreivių (2.8 pav.); 

hβ  – horizontaliai poliarizuotos elektromagnetinės bangos 

atspindžio koeficiento modulis. 
2.9 paveiksle pateiktos susidariusių viršįtampių ilgose linijose 

kreivės, kai Emax, h= Emax, v = 10 V/m; σž = 10
-2 S/m. 

Kaip matyti iš apskaičiuotų kreivių, ryšių oro linijoje didžiau-
sias susidaręs potencialas nuo elektromagnetinės Emax, v = 10 V/m ver-
tikaliai poliarizuotos bangos siekia per 24 kV. Realiose oro linijose 
susidariusio viršįtampio amplitudė ir jo kreivės forma gali skirtis nuo 
parodytos 2.9, a paveiksle. 

2.9, b pav. kreivės rodo, kad susidarę didžiausi viršįtampiai nuo 
elektromagnetinės V/m 10max, =hE  horizontaliai poliarizuotos ban-

gos yra daug mažesni ir siekia tik iki 6 kV pačioje pradžioje. Bangos 
fronto statumas yra beveik lygus nuliui. Realiomis sąlygomis vaizdas 
gali skirtis nuo pateikto skaičiuotino. 
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0  

t, µ s  

ϕ ( t), kV  

200  400  600  800  

1  

3  

4  

2  

z  

x  

10 °  

5  

6  

y  

H  

E  

10 °  

 

b) 
 

2.9 pav. Viršįtampiai oro linijoje nuo žaibo elektromagnetinio lauko bangos, 
krentančios 80˚ kampu pagal vertikalę: a – vertikaliai poliarizuotos; b – 

horizontaliai poliarizuotos 
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2.2. Žaibo išlydžių poveikis  
požeminėms kabelinėms linijoms 

Kabelines linijas žemėje žaibas gali paveikti trimis atvejais: 
1. Patekus žaibo impulsinėms srovėms tiesiogiai į kabelį. 
2. Susidarius lyginamosioms srovėms šarve, kai kabelio trasa 

žemėje patenka į žaibo sudarytą padidinto potencialo zoną. 
3. Elektromagnetinėmis bangomis, susidarius tolimo žaibo 

išlydžiui. 

2.2.1. Įvykus išlydžiui į žemę 

Įvykus išlydžiui į žemės paviršių ar nutekėjus impulsinei srovei 
žaibo pažeistu objektu į žemę, susidaro kibirkštinė pusiausferė zona 
žemėje (žr. 2.13 pav.), kuri priklauso nuo didžiausio grunto elektrinio 
atsparumo E0. Kibirkštinės zonos spindulys bus: 

žm EIr σπ 000 2/= .   (2.18) 

Čia mI0 – žaibo srovės amplitudė, kA; 

0E  – grunto elektrinis atsparumas, kV/m; 

žσ  – grunto savitasis laidis, S/m. 
Nustatyta, kad grunte gali plisti ir toliau už kibirkštinės zonos 

šliaužiantis žaibo išlydys, nutolęs nuo kibirkštinės sferinės zonos at-
stumu r1, turintis poveikį kabeliui: 

)/1( 001 vidEErr += ,   (2.19) 

čia vidE  – vidutinis elektrinis grunto atsparumas, kV/m. 

Dažnai impulsinė srovė į gruntą nuteka medžių šaknimis bei ki-
tais laidžiais elementais, esančiais grunte. Tuomet, priklausomai nuo 
impulsinės srovės dydžio ir grunto savitosios varžos, jonizacijos zona 
smarkiai pakeičia formą ir pailgėja (kartais net iki 100–200 m). 
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Nustatyta, kad šioje plačioje zonoje susidaro pusiau cilindrinis 
plazminis kanalas, sudarantis sąlygas plėtotis žaibo išlydžiui. Tokio 
kanalo ribinį ilgį galima apytikriai apskaičiuoti kaip cilindro ilgį: 

 

m
E

rrI
l ž ,

)/ln(2

0

010

π
ρ

≈
  

(2.20)
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2.10 pav. Jonizuoto kanalo grunte ribinio ilgio l  
priklausomybė nuo žaibo impulsinės srovės:  

1 – kai grunto savitoji varža ρž = 100 Ωm; 2- kai ρž = 1000 Ωm 
 

Iš kreivių matyti (2.10 pav.), kad jonizuoto kanalo grunte ilgis 
priklauso nuo žaibo impulsinės srovės bei grunto savitosios varžos. 
Esant grunto savitajai varžai ρž = 100 Ωm (priemolis, molis) ir tekant 
žaibo impulsinei srovei Io=30 kA, jonizuoto kanalo ilgis l ≈ 40 m, o kai 
Io=200 kA, – viršija 100 m. Esant grunto savitajai varžai ρž ≈ 1000 Ωm 
(smėlis) ir tekant žaibo impulsinei srovei Io=30 kA, l ≈ 85 m, o kai 
Io=200 kA, kanalo ilgis gali siekti net iki 200 m.  

Šliaužiančio impulso kanalas ilgėja didėjant savitajai grunto 
varžai ir didėjant žaibo impulsinei srovei. Gauti rezultatai atitinka tik-
rovę [34]. 

Aplink jonizuotą kanalą susidaro natūralaus įžemiklio varža 
žaibo impulsinei srovei, kuri priklauso nuo grunto savitosios varžos ρž  
ir jonizuoto kanalo spindulio r1: 
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10 2

1 ž
ž

0
r

Edr
I

R
r π

ρ
== ∫

∞

  (2.21) 

Jei minėtoje kibirkštinėje zonoje ar plazminiame kanale pasi-
taiko požeminių kabelių, juose susidaro viršįtampiai.  

Kai kabelis atsiduria toje zonoje, per kurią prateka žaibo im-
pulsinė srovė, laikoma, kad kabelį žaibas paveikia tiesiogiai. Šis at-
vejis yra pavojingiausias viršįtampių susidarymo požiūriu. 

2.2.1.1. Tiesioginio žaibo išlydžių poveikis kabeliui 

Pataikius žaibui tiesiogiai į metalinį kabelio šarvą, susidaro po-
tencialų skirtumas tarp šarvo ir kabelio gyslų, o bendraašiame kabely-
je – tarp vidurinės centrinės gyslos ir apsauginio viršutinio ekrano, 
nes į šarvą įteka žaibo impulsinė srovė 0I . 

Patekus žaibo srovei į kabelio šarvą, tarp kabelio centrinės gys-
los (centrinio laido) ir žemės taip pat susidaro srovės ir įtampos. Šių 
srovių ir įtampų susidarymo procesą galima užrašyti lygtimis [34,70]: 

),()(),()(),( 212111 pxIpZpxIpZpxU +=′− ; 

),()(),()(),( 221122 pxIpZpxIpZpxU +=′− ; 

[ ] ),()(),()()(),( 212121211 pxUpYpxUpYpYpxI −+=′− ; 

[ ] ),()()(),()(),( 121222122 pxUpYpYpxUpYpxI ++−=′− .   (2.22) 
Šiose lygtyse viršutinis indeksas reiškia išvestines pagal x, o 

ieškomi dydžiai ir koeficientai priklauso nuo parametro p. Žemė ap-
link kabelį laikoma bendraašio kabelio cilindru, kurio spindulys 3r  

priklauso nuo žaibo srovės prasiskverbimo gylio į žemę ir apskaičiuo-

jamas iš Riudenbergo formulės iž tr ⋅= ρ63  [20] (čia žρ  – žemės 

grunto savitasis laidis, S/m, it  – žaibo impulso ilgis, µs. 

Nuo žaibo impulsinės srovės susidarę būdingi parametrai gran-
dinėse tarp „gyslos-žemės” ir „šarvo-žemės“ apskaičiuojami tokiomis 
lygtimis: 
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13111 )/ln()2/()( RrrpRpLpZ g +⋅=+= πµ ; 

23222 )/ln()2/()( RrrpRpLpZ š +⋅=+= πµ ; 

1212 )( pMpZ = ; 

0)( 111 ≈+= GpCpY ; 

)/ln(/)2()( 3222 šžž rrpGpCpY σεπ +=+= ; 

)/ln(/)1(2)( 121212 gšk rrtgpGpCpY δπε +=+= .     (2.23) 

Čia 1R  ir 2R  – varžos (atitinkamai kabelio gyslos ir šarvo), Ω; 

gr ir šr  – spinduliai (atitinkamai gyslos ir šarvo), m; 

žε  ir kε  – dielektrinės skvarbos (atitinkamai žemės ir kabelio 
tarp gyslos ir šarvo), F/m; 

δtg  – dielektrinių nuostolių kampo tangentas kabelio izoliaci-
joje tarp gyslos ir šarvo. 

Išsprendus (2.22) lygtis ir laikant, kad ∞→x , gauname: 
)exp()exp(),( 22111 xAxApxI γγ −+−= ; 

[{ +−−+−+−= )exp( )()exp()exp(),( 11112122
2
221

2
112 xAZZYxAxApxI γγγγγ

]} [ ])(/)exp( 1221222 ZZYxA −−γ ; 

[ ] 1222211112 /)exp()exp(),( YxAxApxU γγγγ −+−−= .   (2.24) 

Čia 1A  ir 2A  – integravimo koeficientai, nustatomi pagal ribi-
nes sąlygas; 

221 ZY ⋅≈γ  ir )/( 2
2
121122 ZZZY −≈γ  – bangos plitimo 

grandinėse „šarvas-žemė” ir „gysla-šarvas” koeficientai. 
Nustatant integravimo koeficientus (pastoviąsias) 1A  ir 2A , 

įvertintos tokios ribinės sąlygos: 
1) Žaibo išlydžio vietoje impulsinė srovė nuteka į metalinį šarvą 

ir teka jame į abi puses, tačiau izoliacija tarp gyslos ir šarvo nepra-
mušama, t.y. 

0),0(1 =pI ; 2/)(),0( 02 pIpI m= ,    (2.25) 

čia mI0 – žaibo impulsinės srovės amplitudė, kA. 
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2) Žaibo išlydžio vietoje pramušama izoliacija tarp šarvo ir gys-
los. Impulsinė žaibo srovė nuteka kabelio šarvu ir gysla, t.y. 

0),0(12 =pU ; )(),0(),0( 021 pIpIpI m=+ .             (2.26) 

Įtampa tarp kabelio gyslos ir šarvo bus: 

[ ])exp()exp(
)(2

 )(
),( 22112

2
2
1

0
12 xx

ZpI
pxU rm γγγγ

γγ
−−−

−
= .             (2.27) 

Čia [ ]{ }d/δ )j1(shδσr π2/)j1( š122 +⋅⋅⋅⋅+=−= ZZZ r ;      (2.28) 

 
 

2.11 pav. Kabelio išilginis pjūvis: 1 – kabelio gysla; 2 – kabelio šarvas 
 

rš – kabelio šarvo spindulys, m (2.11 pav.);  
σ –savitasis šarvo medžiagos laidis, S/m;  
δ – šarvo medžiagos paviršinio sluoksnio storis, m;  
d – kabelio šarvo storis, m. 
Kadangi žaibo išlydžio pagrindinio lyderio dažnis yra nuo 0 iki 

20 kHz, o tai atitinka parametrų p mažas reikšmes, tai ryšio kabelio 
varžą galima imti lygią šarvo ilgio vieneto varžai ( 2RZ š ≈ ). 
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Įtampa tarp kabelio gyslos ir šarvo, kuriuo teka žaibo srovė 
)exp(0 atI m − , bus: 

)])((2/[),0( 212012 αα ++= appRIpU m ,        (2.29) 

čia 1α  ir 2α  – koeficientai, įvertinantys kabelio parametrus. 
Įvairių tipų kabeliams koeficientai skaičiuojami: 
 

    
žρ2

µ
 – kabelio, kurio metalinis šarvas kontaktuoja su žeme; 

=1α       22RC  – kabelio, kurio šarvas ištisai izoliuotas nuo žemės;  

     
lR

L

ž ⋅
2  – 

 
 

)( 21122 RRC +=α .            (2.31) 

Įstatę 1α  ir 2α  reikšmes į (2.29), gauname: 
1. Kabeliui, kurio metalinis šarvas kontaktuoja su žeme: 

)(
2

)( 20
12 tF

a

RI
tU

ž

m

µσ
=  ir ižm tRIU ρ20max  3,0= ;     (2.32) 

2. Kabeliui, kurio šarvas ištisai izoliuotas nuo žemės: 

( ))(2

)(
)(

211222

20
12

RRCRCa

tFRI
tU m

++
=   ir  

)(

 24,0

211222

20
max

RRCRC

tRI
U im

++
= ;          (2.33) 

 
3. Kabeliui, kurio šarvas izoliuotas nuo žemės, tačiau peri-

odiškai (atstumu l) prijungiamas prie įžemiklių, turinčių varžą žR : 
 
 

kabelio, kurio nuo žemės izoliuotas šarvas 
periodiškai (atstumu l) prijungiamas prie 
įžemiklių, turinčių varžą žR                        (2.30) 
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( ))(/2

)(
)(

21122

20
12

RRClRLa

tFRI
tU

ž

m

++
=  ir  

)(/

 24,0

21122

20
max

RRClRL

tRI
U

ž

im

++
= . (2.34) 

 
Čia 12U  – įtampa žaibo srovės įtekėjimo į kabelį vietoje, V;  

mI0  – žaibo impulsinės srovės amplitudė, kA;  

1R  ir 2R  – varžos, atitinkamai kabelio gyslos ir kabelio šarvo, 
Ω/km;  

12C  – talpa tarp kabelio metalinio šarvo ir kabelio gyslos, 
F/km;  

žR  – įžemiklio varža, Ω; l – atstumas tarp kabelio šarvo 
įžemiklių, km;  

it  – žaibo srovės impulso ilgis, µs;  

2L  – kabelio šarvo induktyvumas, H/km; a – žaibo srovės 
impulsinės bangos fronto statumas, kA/µs. 

Funkcija F(t) atitinka originalą )(/)( appapF +=  ir lygi 

∫−=
at

dattF
0

2 )exp()exp(
2

)( ωω
π

. (2.35) 
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2.12 pav. Įtampos tarp kabelio gyslos  

ir šarvo priklausomybė nuo kabelio ilgio ir grunto savitosios varžos:  
1 – ρž = 10

4 Ωm; 2 – ρž = 2⋅10
3 Ωm; 3 – ρž = 10

3 Ωm; 4 – ρž = 200 Ωm. 
 

2.12 paveiksle parodytos įtampos tarp kabelio gyslų ir šarvo, 
priklausančios nuo bangos sklidimo ilgio ir žemės grunto savitosios 
varžos ρž, kai kabelio šarvas liečiasi su žeme (I0m = 20 kA). Iš kreivių 
matyti, kad didėjant žemės grunto savitajai varžai, įtampa kabelyje 
tarp šarvo ir gyslų didėja ir pasiekia 500–700 V, tačiau ji silpsta 
didėjant nuotoliui. Kad nuo žaibo susidarę įtampos impulsai su-
mažėtų, kabelio šarvas keliose vietose yra įžeminamas. 

Nors  elektros ir ryšių linijos būna apsaugomos nuo žaibo 
sukeltų viršįtampių, praktiškai gana dažnai pramušama izoliacija tarp 
gyslų ir šarvo. 

Pasinaudojant (2.26) sąlyga skaičiuojama susidariusios įtampos 
tarp kabelio gyslos ir šarvo reikšmė 

[ ]),,(),,(),( 212
2

2
1

120 txFtxF
RI

txU m αα
αα
α

−
−

= , (2.36) 

čia ωω
ω

α

π
α d

ax
attxF

at

)exp(
4

exp
2

)exp(),,( 2

0
2

22

∫ 







−= − ,  (2.37) 

kiti dydžiai atitinka (2.34) formulės dydžius.  
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Analizuojant (2.36) lygtį nustatyta, kad kabelio izoliacijos pra-
mušimo atveju žaibo pataikymo į kabelį vietoje, kai 0=x , įtampa 

012 =U , o toliau, nutolus tam tikru atstumu, ji vėl pasiekia maksimu-
mą ir lieka panaši visame kabelio ilgyje. Todėl visame kabelio ilgyje 
tarp šarvo ir gyslų būna didžiausia įtampa. Jeigu kabelio kokioje nors 
vietoje bus susilpnėjusi izoliacija, pastarąją susidariusi įtampa pra-
muš. 

Atstumas x, kai susidaro didžiausia įtampa tarp kabelio šarvo 
bei gyslos nuo žaibo impulsinės srovės pratekėjimo vietos, apskaič-
iuojamas iš (2.38) formulės: 

1) 
)(

1

2

µ
ln

a

2ρ
x

2112ž

ž

RRC +
⋅⋅

⋅
=

ρµ
, kabeliui,  

kurio šarvas kontaktuoja su žeme; 

2) 
)(aa

))(/(ln
x

211222

211222

RRCRC

RRCRC

+−⋅

+
= , kai kabelio šarvas  

yra gerai izoliuotas nuo žemės; 
3) )](/[ln) /( 211222 RRC lRLLalRx žž +⋅⋅⋅⋅= ,  

kai kabelio šarvas periodiškai įžeminamas per varžą žR ; 
 l – atstumas tarp įžeminimo vietų, m. 

Tyrimais nustatyta, kad didžiausia įtampa, labiausiai nutolusi 
nuo pažeidimo vietos, susidaro kabeliuose, kuriuose šarvas gerai izo-
liuotas nuo žemės. 

Kabeliai, atsidūrę zonoje, kurioje auga medžiai, yra veikiami 
žaibo srovės impulsų. Todėl klojant kabelius miškingose vietovėse, 
būtina nustatyti optimalius atstumus nuo krašto iki kabelių trasos. Jei 
medžių aukštis 20≤h  m, tai atstumas iki trasos bus l = 1,5 h; jei 

15≤h  m, l = 1,25 h; jei 10≤h  m, l = h. Kaip parodė tyrimai, optima-
lus atstumas l nepriklauso nuo žemės grunto savitosios varžos. 

(2.38) 
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2.2.1.2. Netiesioginio žaibo išlydžių poveikis kabeliui 

Susidarius žaibo išlydžiui į žemę atstumu r nuo kabelio (2.13 
pav.), kai 1rr >  ( 1r  – strimerio, susidariusio žemėje nuo žaibo srovės, 
didžiausias ilgis), kabelio šarve atsiranda srovė ir įtampa tarp kabelio 
gyslų ir šarvo [34]: 

[ ]yp
p

GRpI
pU žm ),(,0

)(2

)(
),0( 1

1

220
12 γ

πγ
ρ

Ω= .    (2.39) 

Čia )(0 pI m  – žaibo impulsinė srovė, kA;  

2R  – kabelio 1 km ilgio varža nuolatinei srovei, Ω/km; 

)(1 pγ  – sklindančios bangos grandine „šarvas-žemė” pastovio-
ji; 

)(2 pG  – kabelio šarvo laidis, S/m; 

[ ]yp),(,0 1γΩ  – funkcija, kuri apytikriai apskaičiuojama pagal 
šią lygtį: 

[ ] ( )[ ]ypypyp )(/)(1ln),(,0 111 γγγ +=Ω . (2.40) 

 
 

2.13 pav. Žaibo išlydžio poveikis kabeliui, esančiam atstumu r:  
1 – kabelis; 2 – kibirkštinė zona žemėje 
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Įvertinus tai, kad, kabelio šarvui kontaktuojant su žeme, 

[ ]ekvž rp
pG

)(/12,1ln
)(

1
2 γρ

π
= , o 

ž

p
ρ
µρ

γ
2

)(1 = , drr šekv σ2= ; šr  

– kabelio šarvo spindulys, m; d – kabelio paklojimo gylis m; srovės po-
kytis laike )exp()( 0 atIti mm −= , įtampa bus 

 
,
  

(2.41)
 

čia 
( )[ ]

( )žš

žž

drp

pdpd
p

ρµ

ρµρµ
λ

2//12,1ln

2//2/1ln
)(

+
= . 

Skaičiavimuose galima tarti, kad 8,06,0 −=λ . λ  imamas 
mažesnis, kai kabelis nutiestas žemėje, kurios grunto savitoji varža 

žρ  yra mažesnė ir λ  didesnis – gruntams, kurių savitoji varža didelė. 
Tuomet įtampa kabelyje, šiam nesant kibirkštinėje zonoje, bus: 

∫−=
at

ž

m dat
a

RI
tU

0

220
12 )exp(

2
)exp(

2
),0( ωω

πµσ

λ . (2.42) 

Įtampa tarp kabelio šarvo ir gyslų, apskaičiuota pagal (2.42) 
formulę, kai žaibas veikia kabelį netiesiogiai, bus daug mažesnė už 
įtampą, kai žaibas veikia kabelį tiesiogiai, todėl elektros perdavimo 
kabeliuose neigiamos įtakos nedarys, tačiau ryšių linijose tokie 
viršįtampiai yra nepageidautini, nes gali sugadinti aparatūrą. 

2.2.2. Tolimo žaibo išlydžių poveikis kabeliui 

Nagrinėti elektromagnetinį tolimo žaibo išlydžio poveikį kabe-
liui žemėje yra sudėtinga. Todėl praktiniams skaičiavimams naudoja-
mas kiek paprastesnis metodas negu oro linijoms. 

) ( 2 

) ( 
) , 0 ( 

1 

2 0 
12 

a p p 

p R I 
p U m 

+ 
= 

α 

λ 
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2.14 pav. Tolimo žaibo elektromagnetinės 
 bangos poveikis kabeliui, esančiam žemėje 

 

Tarkime, kad žaibo sukurto elektromagnetinio lauko bangos 
kreivė yra eksponentė Emaxexp(–at). Ši banga krenta į žemę kampu ψ  
ir azimuto kampu ϕ į kabelio klojimo kryptį (2.14 pav.). Kabelis 
žemėje paklotas negiliai, lyginant su paviršiniu sluoksniu grunte. Lai-
koma, kad kabelį veikia toks pat lauko stipris, kaip žemės paviršiuje. 
Jei žemės gruntas yra pralaidus, t.y. ωεσ >>ž , tai bangos sklidimo 
žemėje pastovioji bus: 

žžž jjj σωµωεσωµγ 000 )( ≈+= . (2.43) 

Čia j – menamas skaičius; ω – žaibo impulsų kampinis dažnis, 
rad/s; žσ  – žemės grunto savitasis laidis, S/m; 0ε  – elektrinė konstan-

ta; 0µ  – magnetinė konstanta. 

Susidariusio požeminio elektrinio lauko horizontaliai poliari-
zuota komponentė, lygiagreti su kabelio ašimi, bus [34]  
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)]exp(sin[)1)(()( 1xjkjExE hx −+= ϕβω
rr

,  
o vertikaliai poliarizuota bus  

)]exp(sin[cos)1)(()( 1xjkjExyE v −⋅−= ψϕβω
rr

. 

Čia ψϕ coscos1 kk = ; E(jω) – krintančiosios bangos elektri-

nio lauko stipris, V/m; hβ
r
 ir vβ

r
 – krintančiosios elektromagnetinės 

bangos, poliarizuotos atitinkamai horizontaliai ir vertikaliai, at-
spindžio koeficientai. 

Srovė kabelio šarve, gerai kontaktuojančiame su žeme, bus 
)exp()/(),( 1xjkZExI x −=

rr
ω , 

čia Z – žemės aplink kabelį kompleksinė varža ilgio vienetui: 

žžZZ σ= . 
Įvertinus tai, kad  

ψε

ψ
β

2cossin

sin2
1

−′+Ψ
=+

k

h

r
, o  

ψεε

ψε
β

2

2

cossin

cos2
1

−′+Ψ′

−′
=+

kk

k
v

r
 

ir tada gero laidumo gruntams 0/ ωεσε jžk =′ , kabelyje te-

kančios srovės išraiška bus: 

[ ])(/)( 0 appaIpI += .  (2.44) 

Čia ωjp = ; ),(/10 max0
6

0 ϕψσε DEaI ž ⋅≈ ; maxE  – elek-

trinio lauko stiprio amplitudė, V/m; ϕϕψ cos),( =D  – vertikaliai 
poliarizuotai bangai; ϕψϕψ sinsin),( ⋅=D  – horizontaliai poliari-
zuotai bangai (žr. 2.15 pav.). 
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Dv (ϕ; ψ); Dh (ϕ; ψ) 

60 70 80 ϕ, [°] 

1,0 

1 

2 

10° 

20° 

30° 

60° 
90° 

50 4030 20 
10 

0 

ϕ 

ψ 

0,1 

0,01 

 

2.15 pav. Elektromagnetinės bangos krypties koeficientai kabelinei linijai:  
1 – Dv – vertikaliai poliarizuotai; 
2 – Dh – horizontaliai poliarizuotai 

 
Įrašius visus dydžius į (2.44), gauname: 

∫−=
at

datIti
0

2
0 )exp(

2
)exp()( ωω

π
.               (2.45) 

Kabelio šarve didžiausia srovė bus, kai at /85,0= , o 

0max  61,0 II = . 

Visa akimirkinė srovė, tekanti kabelio šarve, turinčiame gerą 
kontaktą su žeme, bus: 

∫



















−−= −

at
ž d

ax
atItxi

0

2

2
0

2

2

0 )exp(
4C

 
exp1

2
)exp(),( ωω

ωε
σ

π
.  (2.46) 

Čia x – atstumas nuo impulso patekimo į kabelį vietos iki 
kabelio galo, m; kiti pažymėjimai pateikti (2.42) formulėje. 

Įtampa, susidariusi žaibavimo metu tarp kabelio šarvo ir gyslos, 
lygi visai srovei, tekančiai šarvu (2.44), padaugintai iš ryšio varžos: 

lIZtU r ⋅⋅=)(12 .                 (2.47) 
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Čia [ ]{ }δδσπ j)d/(1shr2/)j1( š +⋅⋅⋅⋅+=rZ  – ryšio varža, 
Ω/km; rš– kabelio šarvo spindulys, m; σ – šarvo medžiagos savitasis 

laidis, S/m; ωµσ/2δ =  – šarvo paviršiaus sluoksnio storis, m; d – 

šarvo sienelės storis, m. 

2.2.3. IŠVADOS 

1. Po žeme esantys kabeliai dažniausiai pažeidžiami 
viršįtampių, sukeltų žaibo impulsinės srovės, tekančios per žemėje 
susidariusį jonizuotą kanalą. Nustatyta, kad poringame grunte esantis 
oras jonizuojamas lengviau negu virš grunto. 

2. Žaibui tiesiogiai pataikius į metalinį kabelio, esančio po 
žeme, šarvą tarp pastarojo ir kabelio gyslų susidaro viršįtampis. 
Priklausomai nuo grunto savitosios varžos bei žaibo impulsinės srovės 
didžiausias viršįtampis gali siekti nuo 100V iki 1000V.  

3. Nors elektros ir ryšių požeminės kabelinės linijos ir yra 
apsaugotos nuo žaibo viršįtampių, praktiškai gana dažnai pramušama 
izoliacija tarp kabelio šarvo ir gyslų ne tik toje vietoje, kurią pasiekia 
žaibo impulsas, bet ir kitose vietose, nutolusiose net daugiau kaip 100 
m nuo impulso židinio. 

2.3. Žaibo sukelti viršįtampiai  
statiniuose ir oro linijų atramose 

Žaibavimo metu pavojinga liestis prie laidžių elektros srovei 
statinių sienų, oro linijų atramų, medžių kamienų, būti neapsaugotų 
statinių viduje ir naudotis elektriniais prietaisais, nes tuose objektuo-
se gali susidaryti aukšti elektriniai potencialai. 

Ypač pavojingi tampa tie statiniai arba atramos, prie kurių pri-
jungtos metalinės ar kitos elektros srovei laidžios jungtys (laidai, tro-
siniai žaibolaidžiai, antenos, atotampos ir kt.), padidinančios tikimybę 
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patekti žaibo potencialams į tuos statinius. Potencialų dydžio stati-
niuose ir kituose objektuose negalima nustatyti eksperimentiškai. Po-
tencialai statiniuose priklauso nuo daugelio veiksnių ir yra labai dina-
miški [63]. Žaibo poveikis yra dvejopas. Pirmasis yra tiesioginis žaibo 
išlydis, kitas – išlydžio metu sukeliamas įvairiais dažniais kintantis 
elektromagnetinis laukas, sukeliantis viršįtampius elektros tinkluose, 
ryšių bei informacijos perdavimo tinkluose bei elektrai laidžiose kon-
strukcijose. 

 

2.16 pav. Žaibo sukeltos impulsinės bangos sklidimas statiniu:  
ϕ0 – žaibo potencialas; I0 – impulsinė srovė; Z0, Ztr, Zž – banginės varžos, 
atitinkamai žaibo kanale, atotampose ir įžemiklyje; α; β – koeficientai (lūžio 
ir atspindžio); h – statinio aukštis: a – be atotampų; b – su atotampomis 

 

2.16 pav. pateiktas žaibo sukeltos impulsinės bangos sklidimo 
vaizdas statinyje be atotampų (a) ir su atotampomis (b). A taške pa-
vaizduota pradedanti sklisti žaibo sukelta elektromagnetinė impul-
sinė banga, savo kanale turinti įtampos potencialą 0ϕ . Impulsinės 

bangos srovę ore, atotampose, atramose bei žemėje riboja banginės 

h

N

h
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varžos Zb, priklausančios nuo srovės kanalo induktyvumo L ir elek-
trinės talpos C [38]. Banginė varža lygi 

C

L
Zb = , Ω.   (2.48) 

Patekusi į tašką A impulsinė žaibo elektromagnetinė banga 
sklinda toliau visais elektrai laidžiais kanalais ir pasiekia vietą, kurioje 
suformuota kita banginė varža (N taške). Bangos dalis atsispindi ir 
grįžta atgal į A tašką, o kita dalis sklinda toliau į žemę. Bangos sklidi-
mas (lūžimas) ir atsispindėjimas kartojasi daug kartų. 

Žaibo smūgio į A tašką (2.16 pav.) metu susidaręs potencialas 
skaičiuojamas panaudojant impulsinės bangos atspindžių metodiką 
[63]. 

2.3.1. Statinys, neturintis atotampų 

Pirmoji žaibo smūgio banga Aϕ′  statinio taške A lūžta tokio 
dydžio: 

A
A

A
A ZZ

Z
00

0
0

2
αϕϕϕ =

+
=′ .  (2.49) 

Čia 0ϕ  – žaibo bangos potencialas žaibo kanale, V; ZA – ban-

ginė statinio (atramos) varža, Ω; Z0 – banginė žaibo kanalo varža, Ω; 

A0α  – lūžio koeficientas taške A. 

Potencialo Aϕ′  banga, pasiekusi N tašką, iš dalies pereina 
(lūžta) į įžeminimo varžą žZ , o kita dalis atsispindi nuo N taško į at-
ramos viršų, į A tašką. Atsispindėjusios bangos įtaka potencialo susi-
darymui statinyje priklauso nuo jo aukščio. Lūžusios dalies potencia-
las N taške yra 

Až

ž
AAžAAž ZZ

Z

+
⋅=⋅′=

2
00αϕαϕϕ ,  (2.50) 

o atsispindėjusios bangos potencialo dalis nuo N taško į A 
tašką yra 
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Až

Až
AžAAžA ZZ

ZZ

+

−
⋅=⋅′= 00αϕβϕϕ .      (2.51) 

Čia ßžA – atspindžio koeficientas taške N; žZ  – banginė varža 
statinio lietimosi su žeme N taške.  
Atsispindėjusioji banga žAϕ  pasiekia A tašką ir šios bangos dalis vėl 

lūžta A taške, pereidama į žaibo kanalą ore (ϕžA 0), o kita dalis vėl atsi-
spindi nuo A taško žemyn ir pasiekia N tašką (ϕžA ž). Šios dalys bus 
atitinkamai: 

0000 AžAAžA αβαϕϕ ⋅⋅⋅=′  ir        (2.52) 

AžžAAžAž ββαϕϕ ⋅⋅⋅= 00 .        (2.53) 

Tokie bangos lūžiai ir atspindžiai taškuose teoriškai vyks daug 
(pavyzdžiui n) kartų. Sudėję visas atskiras atitinkamas dedamąsias tu-
rime potencialo N taške išraišką: 

+⋅+⋅+=∑ 22
00

1
0000 ......AžžAAžA

n

AžžAAžAAžAA ββααϕββααϕααϕϕ  

=⋅+ −− 11
00...... n

Až
n
žAAžA ββααϕ  

( ) ( )[ ]12
00 ......1 −++++= n

AžžAAžžAAžžAAžA ββββββααϕ .             (2.54) 

 
Jei n → ∞, tai  

AžžAn
AžAA ββ

ααϕϕ
⋅−

=∑
∞

= 1

1

1
00 .              (2.55) 
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2.3.2. Prie statinio prijungtos atotampos 

Nagrinėjant potencialo dydžio susidarymą statinyje, prie kurio 
prijungtos laidžios elektros srovei atotampos, reikia įvertinti žaibo 
bangos lūžio koeficientus atotampose. 

Atotampų Ztr ir statinio ZA banginės varžos tarpusavyje 
sujungtos lygiagrečiai (2.16 pav., b). Šių banginių varžų ekvivalentinė 
varža Zek bus 

trA

ek

ZZ

Z
T1

1

+
= .   (2.56) 

Čia Ztr – atotampos banginė varža, Ω; T – atotampų skaičius. 
Bangai, sklindančiai iš žaibo kanalo į atotampą ir į statinį A 

taške, lūžio koeficientas yra 

trA

ek

ek
A

Z

TZ

Z

ZZZ

Z

000
0

1

22

++
=

+
=α .  (2.57) 

Atspindžio koeficientas bangai, atsispindinčiai nuo įžeminimo 
varžos taške N į statinį, yra toks, kaip ir (2.51) formulėje žAβ . 

Atotampoms ir žaibo kanalui bendra ekvivalentinė banginė 
varža yra 

tr

tr

tr

ek ZTZ

ZZ

ZZ

T
Z

+

⋅
=

+
′

0

0

0

1
1

.  (2.58) 

Atspindžio koeficientas bangai, sklindančiai žemyn nuo A 
taško į N tašką, yra 

A
tr

tr

A
tr

tr

Aek

Aek
žA

Z
ZTZ

ZZ

Z
ZTZ

ZZ

ZZ

ZZ

+
+

⋅

−
+

⋅

=
+

−
=

0

0

0

0

/

/

β , (2.59) 
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o tai pačiai bangai lūžio koeficientas A taške yra 

žAžA βα +=1 ,   (2.60) 
čia Z0 – banginė varža žaibo kanale, Ω. 
Žaibo smūgio į statinį su atotampomis metu susidaręs poten-

cialas skaičiuojamas tokiu pat metodu, kaip ir (2.54) formulėje. Įtam-
pos potencialas statinio taške A yra 

( ) ( )[ ]...1 11 11 40
2

2000 +⋅+⋅⋅+⋅++⋅= ττ ϕβββϕββϕαϕ žAžAžAžAžAAA . 

     (2.61) 
2.17 pav. Statinio potencialo  

priklausomybė nuo įžemiklio banginės varžos φmax = f (Zž ):  

0ϕ = 10 MVA; tf = 1,5 µs; 1 – h = 10 m; 2 – h = 20 m; 3 – h = 30 m;  

4 – h = 40 m: 
a – be atotampų; b – su atotampomis 

 

Čia τ – laikas, per kurį atsispindėjusioji banga grįžta per statinį, 
kurio aukštis h; τ=h/v, µs;  

v – žaibo bangos sklidimo greitis, m/s. 
Lygtyje (2.61) koeficientai (1; 12τ; 14τ; …) yra kartotiniai skai-

čiai, rodantys, kokie potencialai bus nuo žaibo smūgio pradžios, t.y. 0; 
2τ; 4τ (µs) laiko ir t.t. Didžiausias potencialas statinio taške susidaro, 

0

2

4

6

0 20 40 60 Zž,Ω

ϕ max ,MV

4

3
2
1

1
2
3
4

a
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kai baigiasi žaibo frontas tf (1.8 pav.), t.y., kai potencialas statinio 
taške A nebedidėja:  
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Pagal sudarytas lygtis (2.55) ir (2.62) skaičiuojami ir analizuoja-
mi susidariusieji statiniuose žaibo didžiausi potencialai, priklausantys 
nuo įvairių veiksnių. 

Gautos lygtys sudaro galimybę sudaryti grafikus ir analizuoti 
didžiausių potencialų priklausomybę nuo statinių įžemiklių banginių 
varžų, statinių aukščio, nuo žaibo impulsinės bangos sklidimo greičio 
bei impulsinės bangos fronto trukmės. 

Į (2.55) lygtį įrašius banginėmis varžomis išreikštas A0α , Ažα , 

žAβ  ir Ažβ  koeficientų reikšmes iš formulių (2.50), (2.57) ir (2.59), 
gaunama didžiausio potencialo, susidariusio statinyje, neturinčiame 
atotampų, išraiška:  
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∞
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αϕϕϕ .                (2.63) 

Lygtis (2.63) parodo, kad tarpinės grandinės tarp taškų A ir N 
(2.16 pav.), t.y. visame statinyje, įtampos potencialo susidarymui žai-
bo metu statinio banginė varža įtakos neturės. Didžiausią įtaką šiuo 
atveju potencialo susiformavimui turi žaibo bangos potencialas 0ϕ  ir 

dėl statinio kontakto su žeme susidariusi banginė varža žZ . 
Didžiausio potencialo, susidariusio statinio taške A (2.16 pav.), 

kai prijungta atotampa iš lygties (2.62), išraiška bus tokia:  

∑ 









−=

f
AA t

BM
τ

ϕαϕ 00max ,                 (2.64) 

čia 
AžžA

Až
žAM

ββ
β

β
⋅−

+
+=

1

1
1 ;  

fAžžA

AžžA

t
B

⋅⋅−

⋅+
=

2)1(

)1(2

ββ
τββ
 . 

Koeficientai A0α , žAβ  ir Ažβ  skaičiuojami iš lygčių (2.49), 

(2.55) ir (2.57). 
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Lygčiai (2.64) nagrinėti parenkama sąlyga: 100 =ϕ  MV; 

3000 =Z  Ω; 400=AZ  Ω; 400=trZ  Ω. Skaičiavimai atlikti esant įvai-

rioms įžeminimo varžoms ZŽ = 5–60 Ω, įvairioms žaibo impulsinės 
bangos fronto trukmėms tf = 1,5 – 9 µs; įvairiems statinių aukščiams 
h, m (10; 20; 30; 40). 

Skaičiavimų duomenys pavaizduoti 2.17, 2.18 ir 2.19 paveiks-
luose.  

2.18 pav. Santykinio koeficiento  
priklausomybė nuo įžemiklio banginės varžos kφ = f (Zž): 
1 – tf = 1,5 µs; 2 – tf = 3 µs; 3 – tf = 6 µs; 4 – tf = 9 µs 

 

2.17 paveiksle kreivės ϕmax = f(Zž) parodo žaibo didžiausio po-
tencialo statinyje priklausomybę nuo įžemiklio banginės varžos. Žai-
bo potencialai statiniuose susidaro kur kas mažesni, kai statinių 
įžemiklių banginės varžos mažos, tačiau ne tiesiogiai proporcingai 
įžemiklių banginių varžų dydžiams. Tam turi įtakos žaibo impulsinės 
bangos lūžusiosios ir atsispindinčiosios dalių skirtingumas, priklau-
santis nuo banginių varžų. Antai padidėjus įžemiklių varžoms 30 
kartų, potencialas statiniuose padidėja tik 5-6 kartus! Didėjant 
įžemiklių banginėms varžoms, didžiausi potencialai statiniuose didėja 
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netolygiai: nuo 5 Ω iki 20 Ω varžų, potencialai didėja staigiai, o po to 
pradeda lėtėti, ir nuo 30 Ω didėja tolygiai. Esant mažoms įžemiklių 
banginėms varžoms, didelę įtaką potencialo didumui turi statinių 
aukštis (2.18 ir 2.19 pav.).  
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2.19 pav. Potencialų priklausomybė  

nuo žaibo impulsinės bangos fronto trukmės φmax = f (tf ): 
a – Zž =5 Ω,;b – Zž =30 Ω;c – Zž =60 Ω; 

1 – h = 10 m; 2 – h = 20 m; 3 – h = 30 m; 4 – h = 40 m 
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Tai gerai iliustruoja 2.18 paveiksle gautos santykinio koeficien-
to kϕ = f(Zž) kreivės; čia kϕ = ϕmax 40 ⁄ϕmax 10 (ϕmax 40 – didžiausias poten-
cialas 40 m aukščio statinyje; 10maxϕ  – didžiausias potencialas 10 m 

aukštyje. Kaip matyti iš kreivių, šis potencialų, susidariusių skirtin-
guose aukščiuose, santykis taip pat priklauso nuo įžemiklių banginių 
varžų ir nuo impulsinės bangos fronto trukmės ft . Esant mažoms 

banginėms varžoms, potencialai skirtinguose aukščiuose skiriasi 
smarkiai. Antai didėjant įžemiklių varžoms nuo 5 Ω iki 20–30 Ω, po-
tencialai skiriasi 1,5 karto, kai =ft 9 µs, ir 2,5 karto, kai =ft 1,5 µs. 

Šis skirtumas išnyksta esant 60 Ω ir didesnėms įžemiklių banginėms 
varžoms, nes koeficientas kφ, kaip matyti iš kreivių (2.18 pav.), artėja 
prie vieneto. 
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2.20 pav. Potencialo priklausomybė nuo statinio aukščio φmax = f (h): 

a – Zž =5 Ω; b – Zž =30 Ω;c – Zž =60 Ω; 
1 – tf = 1,5 µs; 2 – tf = 3 µs; 3 – tf = 6 µs; 4 – tf = 9 µs 

 
Kiekvienu atveju, tiek keičiantis statinių aukščiui, tiek keičian-

tis įžemiklių banginei varžai, didžiausias potencialas priklauso nuo 
žaibo impulsinės bangos fronto trukmės tf . Tai aiškiai matyti iš krei-
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vių )f(max ft=ϕ  2.19 paveiksle. Žaibo impulsinės bangos fronto 

trukmė yra atsitiktinis dydis, priklausantis nuo  žaibo impulso susifor-
mavimo ypatybių. Kuo statesnė žaibo impulsinė banga, t.y. kuo trum-
pesnis impulsinės bangos frontas ( ft ), tuo didesni susidaro potencia-

lai statiniuose visais nagrinėtais atvejais (2.19, 2.20 pav.), todėl atlie-
kant įvairius susidariusių potencialų tolesnius skaičiavimus laikoma, 
kad tikslinga nagrinėti ir analizuoti didžiausius potencialus tik esant 
mažiausiai žaibo impulsinės bangos fronto trukmei. 

2.17 pav., b analizė rodo, kad prijungtos prie statinio ilgos ato-
tampos statinyje potencialą sumažina beveik du kartus. Tačiau poten-
cialas lieka gana pavojingas saugumo požiūriu net esant mažoms 
įžemiklių banginėms varžoms. 

Žaibas dažniausiai traumuoja žmones ir gyvulius netiesiogiai 
pataikydamas į juos. Žaibo smūgis būna juntamas 15–20 metrų atstu-
mu nuo tos vietos, į kurią trenkia žaibas.  

Pataikius žaibui į medį (2.21 pav.), žaibo impulsinė srovė prate-
ka medžio kamienu ir sklinda į visas puses nuo medžio į žemę, kaip ir 
statinyje. Srovei tekant medžiu ir žeme, susidaro įtampos potencialai. 
Potencialas medyje maxϕ siekia šimtus tūkstančių arba net milijonus 

voltų, kaip ir statiniuose. Potencialo dydis priklauso nuo medžio 
šaknų sąlyčio su gruntu, t.y. nuo susidariusios banginės varžos 
žemėje. Tarp medžio ir žemėje esančių taškų, nutolusių daugiau kaip 
20 metrų nuo pažeistos vietos, šis potencialas sumažėja beveik iki nu-
lio. Potencialo pasiskirstymas aplink medį parodytas 2.21 paveiksle 
kreivėmis; jis priklauso nuo impulsinės srovės mI 0  dydžio, žemės 
grunto savitosios varžos ρ ir atstumo nuo medžio x. 
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2.21 pav. Potencialo pasiskirstymas žemėje pataikius žaibui į medį: 

Užg – žingsnio įtampa; Upr – prisilietimo įtampa 
 

Impulsinė srovė būna nuo 20 iki 200 kA. Bet kurio taško poten-
cialas x atstumu nuo medžio tekant impulsinei srovei bus: 

∫
∞

=
x

dϕϕ
π
ρ

2
0 ⋅=
I

∫
∞

x x

dx
2 x

I ž

π
ρ

2
0 ⋅= , V. (2.65) 

Čia I0 – žaibo impulsinė srovė, A; žρ  – savitoji grunto varža, 
Ωm; x – atstumas nuo medžio iki pasirinkto taško, m. 

Jei žaibo išlydžio metu žmogus stovi po medžiu ir liečia jį, tai jį 
veikianti prisilietimo įtampa būna maždaug lygi 30% viso potencialo, 
susidariusio medyje. Ši įtampa gali siekti dešimtis ir net šimtus 
tūkstančių voltų. Žmogaus rankai liečiant medžio kamieną (potencia-
las maxϕ ), o kojoms stovint ant žemės taške, kurio potencialas 1ϕ , 

pats žmogus patirs vadinamąją prisilietimo įtampą prU : 
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žmžmpr RIU ⋅=−= 1max ϕϕ , V.  (2.66) 

Čia žmI  – srovė, pratekanti žmogumi, A; žmR – žmogaus varža, 

Ω. 
Prisilietimo įtampos dydis priklauso nuo to, kokiu atstumu sto-

vi žmogus, liesdamas medį ar statinį. Žmogus traumuojamas, nes jo 
kūnu prateka srovė  Ižm į žemę. Šios srovės poveikis žmogui ar kitam 
gyvam organizmui priklauso nuo jos stiprumo, jos tekėjimo trukmės, 
taip pat nuo jos tekėjimo kelio per organizmą. 2.22 paveiksle pateikta 
elektros srovės traumuotų žmonių Lietuvoje statistinė analizė, kai 
srovės tekėjimo kelias žmonių kūnu buvo nevienodas [55]. Iš paveiks-
lo matyti, kad kai srovė teka per žmogų iš rankos į ranką, net 90% 
nukentėjusiųjų lieka gyvi, o kai teka kūno išilgine ašimi (ypač iš 
dešinės rankos į kairę koją), beveik kas antras miršta. Žmogui prisi-
lietus prie medžio žaibo impulso metu, srovė, pratekanti žmogumi  
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2.22 pav. Kelio, kuriuo teka elektros srovė  
per žmogų, įtaka elektros traumos padariniams: 

I – ranka – ranka; II – ranka – koja; III – koja – koja; IV – liemuo – koja 
1 – nukentėjusieji; 2 – iš jų likę gyvi 
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3,0)10(77 ++≈ pržm UR ;  

)803,0/()10( ++≈ prprpržm UUUI . (2.67) 

Ižm ir žmogaus varža Ržm priklauso nuo prisilietimo įtampos 
dydžio Upr. Šios priklausomybės apytikriai išreiškiamos empirinėmis 
formulėmis [63]: 

Jei žmogus ar gyvulys neliečia medžio, jie gali būti traumuoti 
srovės, susidariusios nuo žingsnio įtampos. Ši įtampa yra potencialų 
skirtumas, susidaręs prie abiejų kojų. 10–15 metrų atstumu nuo 
medžio žingsnio įtampa žmogui praktiškai būna nepavojinga. Nors 
arklys 2.21 paveiksle yra nuo medžio toliau negu žmogus, jo padėtis 
nepalanki, nes priekinės kojos yra ties potencialu 3ϕ , o užpakalinės – 

ties potencialu 4ϕ . Arklio žingsnio įtampa bus:  

43 ϕϕ −=žgU , V.   (2.68) 

Ši įtampa daug didesnė negu žmogaus, o srovė, tekėdama nuo 
vienų kojų prie kitų, teka per keturkojo gyvulio visus jautrius orga-
nus, pažeisdama juos. Todėl gyvuliai žūsta arba būna sužalojami žai-
bo dažniau negu žmonės. 

Žaibų išvengti neįmanoma, bet apsisaugoti nuo jų galima. Tam 
reikia tinkamai įrengti žaibosaugos įrenginius, kurie yra pakankamai 
sudėtingi inžineriniu požiūriu. Būtina apskaičiuoti apsaugos zonas ir 
įžeminimo varžas pagal statinių kategorijas [64, 65], tinkamai parinkti 
statinių bei žaibolaidžių įžeminimo medžiagas ir gerai atlikti pavo-
jingų potencialų analizę (žr. 3.4). Bendri apsaugos nuo žaibo princi-
pai parodyti 2.23 pav. Tik profesionaliai suprojektuota ir įrengta 
apsauga nuo žaibo išlydžių užtikrina statinių bei žmonių saugumą. 
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 Apsaugos nuo žaibo įrenginiai 

 
 

Išorinė apsauga 
nuo žaibo 

Vidinė apsauga Apsaugos nuo 
viršįtampių 

 
 
• Žaibolaidžiai 
• Įžeminimo 
    laidininkai 
• Įžemikliai 
• Ekranavimas 
 
 

 • Potencialų 
    išlyginimas 
• Ekranavimas 

 

Šią apsaugų sistemą 
sudaro viršįtampių 
iškrovikliai, 
ribotuvai varistoriai. 
Apsaugą nuo 
viršįtampių 
įmanoma įrengti 
tada, jei yra 
kokybiškai įrengta 
vidinė įžeminimo 
sistema 

 
2.23 pav. Bendri apsaugos nuo žaibo principai 

 

2.3.3. IŠVADOS 

1. Statiniuose bei oro linijų atramose žaibo viršįtampių didžiau-
sias potencialas yra 1,5–3 kartus mažesnis negu žaibo kanalo pradinis 
bangos potencialas ϕ0  ir priklauso nuo įžemiklių banginės varžos ir 
statinio aukščio: didėja didėjant įžemiklių banginėms varžoms bei sta-
tinių aukščiams. 

2. Didžiausias žaibo viršįtampių potencialas statiniuose, esant 
įvairiems jų aukščiams ir įžemiklių banginėms varžoms priklauso nuo 
žaibo impulsinės bangos fronto trukmės tf. Praktiniuose skaičiavi-
muose tikslinga nagrinėti žaibo potencialo poveikį viršįtampių susida-
rymui statiniuose tik esant mažiausiai impulsinės bangos fronto truk-
mei. 
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3. Žaibo viršįtampių potencialas maxϕ  statiniuose priklauso nuo 

statinių aukščio (iki 4 kartų) esant tik mažoms įžemiklių banginėms 
varžoms ( žZ  ≤ 5 Ω) ir santykiniam koeficientui kφ = 3 – 4, o esant di-

delėms varžoms ( žZ  ≥ 50 – 60 Ω) nuo aukščio praktiškai nepriklauso. 
4. Prijungtos prie statinio ilgos elektros srovei laidžios atotam-

pos 2–3 kartus sumažina statinyje žaibo potencialą.  
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III. Išorinė apsauga nuo žaibo  

3.1. Bendros žinios 

Statinių apsaugai nuo žaibo įrengiami žaibolaidžiai, t.y. įrengi-
niai, priimantys žaibo smūgį ir nutekinantys jo energiją į žemę. 

 

 
 

3.1 pav. Šlaitinio stogo apsauga nuo žaibo 
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3.2 pav. Šlaitinio stogo elementų apsauga nuo žaibo 
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Apsaugai ant šlaitinio stogo kraigo (3.1 pav.) prie kiekvieno ne-
metalinio kamino ar išsikišimo (3.2 pav.) tvirtinami nedideli 0,15 m 
aukščio strypai, kurie specialia viela sujungiami su žemėje esančiu 
įžeminimo įrenginiu. Kai pastato stogas plokščias, visos metalinės da-
lys – metalinė stogo danga (arba metalinis tinklas), metalinės 
kopėčios, antenos ir kt. – sujungiamos ir įžeminamos (3.3 pav.). 

 

 
 

 
 

3.3 pav. Plokščio stogo apsauga nuo žaibo 
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Labai dažnai naudojami atskirai nuo pastatų stovintys strypiniai 
(Franklino) [38, 41] ir aktyvieji [64] žaibolaidžiai (perkūnsargiai), su-
daryti iš trijų dalių: žaibo ėmiklio, įžeminimo laidininko ir įžemiklio 
(3.4 pav.). 
 

 
 
3.4 pav. Žaibolaidžio konstrukcija: 1 – žaibo ėmiklis; 2 – įžeminimo 

laidininkas; 3 – įžemiklis; 4 – žaibo ėmiklis iš vamzdžio; 5 – suvirinimo vieta; 
6 – žaibolaidis; 7 – žaibo ėmiklis iš kampuočio; 8 – žaibo ėmiklis iš 6-10 mm 
skersmens vielos 

 
Ilgų statinių bei elektros perdavimo linijų apsaugai naudojami 

trosiniai žaibolaidžiai su horizontaliu žaibo ėmikliu (3.5 pav.). 
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3.5 pav. Trosinio žaibolaidžio schema:  

1 – trosas; 2 – apsaugomas objektas; 3 – įžemiklis 
 
Lietuvoje dauguma apsaugos nuo žaibo sistemų yra suprojek-

tuotos ir įrengtos ne pagal standartus, o pagal įvairius laikinus norma-
tyvus [41], nevisiškai atitinkančius šiuolaikinių standartų reikalavi-
mus, susijusius su patikimumu [67]. 

Anksčiau įrengtoms statinių apsaugos nuo žaibo sistemoms ne-
buvo keliami labai griežti standartų reikalavimai, nebuvo net stan-
dartų, o buvo tik įvairios nuolat keičiamos normos. 

Lietuvoje būtina sudaryti apsaugos nuo žaibo standartus ir įgy-
vendinti juos pagal šiuolaikinius reikalavimus. Būtina reviduoti labai 
svarbių gamybinių objektų seniai įrengtas apsaugos nuo žaibo siste-
mas. 

Supažindiname su kai kuriomis sąvokomis, naudojamomis ap-
saugos nuo žaibo srityje: 

Apsaugomas objektas – pastatas ar statinys, kuris apsaugotas nuo 
žaibo. 

Apsaugos įrenginiai nuo tiesioginio žaibo (žaibolaidžiai) – kom-
pleksas, sudarytas iš žaibo ėmiklio, srovės nutekėjimo laido ir įžemi-
nimo įrenginio. 
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Apsaugos nuo žaibo įrenginys – sistema, apsauganti pastatą ar 
statinį nuo žaibo, kaip išorėje, taip ir viduje. 

Žaibo ėmiklis – žaibolaidžio dalis, skirta žaibo gaudymui. 
Žaibo smūgis į žemę – atmosferinis elektros išlydys tarp debesies 

ir žemės, sudarytas iš vieno ar keleto srovės impulsų. 
Žaibolaidžio apsaugos zona – erdvė aplink žaibolaidį, į kurią pa-

tekti žaibui turi būti sudaroma maža tikimybė. 
Leidžiama tikimybė patekti žaibui – ribinė leidžiama tikimybė P 

patekti žaibui į objektą, apsaugomą žaibolaidžiu. Apsaugos nuo žaibo 
patikimumas apskaičiuojamas kaip 1-P. 

Įžeminimas – apsaugos nuo žaibo ir elektros įrenginio pasyviųjų 
dalių sujungimas su įžeminimo įrenginiu. 

Įžeminimo įrenginys – įžemiklių ir įžeminimo laidininkų visuma. 
Įžeminimo laidininkas – laidininkas, jungiantis žaibolaidį su 

įžeminimo įrenginiu. 
Įžemiklis (įžeminimo elektrodas) – grunte esantis laidininkas, per 

kurį teka didžiausia žaibo impulsinės srovės dalis. 
Jungiantieji laidininkai – laidininkai, jungiantys įžemiklius. 
Įžeminimo varža – varža tarp įžeminimo įrenginio ir neutralios 

žemės. 
Įžeminimo įrenginio įtampa – įtampa tarp srovės įtekėjimo į 

įžeminimo įrenginį vietos ir neutralios žemės, kai įrenginiu teka 
srovė. 

Įžeminimo kontūras – žemėje arba jos paviršiuje aplink pastatą 
(statinį) esantis įžeminimo laidininkas, sudarantis uždarą kilpą. 

Potencialo išlyginimas – žemės paviršiuje nuo elektros srovės su-
sidariusio potencialo keitimas (sumažinimas) srovės nuotėkio į neut-
ralią žemę zonoje specialiais elektrodais arba išlyginamuoju metali-
niu tinklu. 

Įrenginys apsaugai nuo viršįtampių – įrenginys, skirtas objekto 
arba jo dalių apsaugai nuo viršįtampių (iškroviklis, ribotuvas ir kt.). 

Viršįtampių ribotuvas – elektros aparatas su nuosekliai sujung-
tais nelinijiniais metalo oksido rezistoriais be kibirkštinių tarpų, sau-
gantis elektros įrenginius nuo žaibo ir vidinių viršįtampių. 
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Ventilinis iškroviklis (iškroviklis) – elektros aparatas su nuosek-
liai sujungtais nelinijiniais rezistoriais ir kibirkštiniais tarpais, saugan-
tis įrenginius nuo žaibo. 

Savitoji grunto varža – vieno kubinio metro grunto varža, ma-
tuojama tarp dviejų viena prieš kitą esančių kubo sienelių. 

Įrengiant išorinę statinių apsaugą nuo žaibo, pirmiausia nusta-
toma statinio apsaugos nuo žaibo kategorija, žaibolaidžių įrengimo 
vietos, įžeminimo įrenginių vietos bei tipai. 

Projektuojant apsaugos nuo žaibo įrenginius, būtina atsižvelgti 
į architektūrinius apribojimus. 

3.2. Pastatų ir statinių  

klasifikacija apsaugos nuo žaibo požiūriu 

3.2.1. Klasifikacija pagal  
Respublikines statybos normas (RSN 139-92) 

Apsaugos nuo žaibo požiūriu visi pastatai ir statiniai pagal RSN 
139-92 skirstomi į tris kategorijas [41]. Trumpai supažindinsime su 
šiomis kategorijomis: 

I kategorijai priskiriami gamybiniai statiniai, sandėliai ir kito-
kios paskirties patalpos, kuriose ilgai išsilaiko ir sistemingai kaupiasi 
degūs ir sprogūs dujų, skysčių garų arba lašelių, dulkių bei plaušelių ir 
oro mišiniai, kurie nuo elektros kibirkšties galėtų sprogti ir sugriautų 
statinius arba traumuotų žmones; 

II kategorijai priskiriami visi gamybiniai statiniai, sandėliai arba 
kitos paskirties patalpos, kuriose susidaro dujų, garų ir dulkių 
mišiniai su oru, galintys sprogti gamybinės avarijos metu (sugedus 
ventiliacijai ir kt.); 

III kategorijai priskiriami visi gamybiniai statiniai, gyvulinin-
kystės fermos, sandėliai, visuomeniniai ir gyvenamieji pastatai bei pa-
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talpos, kuriuos žaibas gali uždegti, sugriauti, traumuoti juose esančius 
žmones ir užmušti juose esančius gyvulius. 

Visi I ir II kategorijos statiniai turėjo būti apsaugoti nuo tiesio-
ginių žaibo smūgių, nuo žaibo viršįtampių susidarymo oro linijų lai-
dais, požeminiais kabeliais ar vamzdžiais. 

I kategorijos statiniai iki 15 m aukščio nuo tiesioginių žaibo 
smūgių būtinai turėjo būti apsaugoti atskirtais nuo apsaugomo stati-
nio arba įrengtais ant statinio, bet nuo pastarojo izoliuotais žaibo-
laidžiais. Įžeminimo varža neturėjo viršyti 10 Ω. 

II kategorijai priskirtų statinių apsaugai nuo žaibo žaibolaidžiai 
statomi ant apsaugomo objekto, o laidai, jungiantys žaibo ėmiklius su 
įžemikliais, buvo klojami tiesiog ant statinio stogo ir sienų. Įžeminimo 
varža neturėjo viršyti 10 Ω. 

III kategorijai priskirti statiniai turėjo būti apsaugoti žaibo-
laidžiais, pastatytais ant pačio statinio, o laidai, sujungiantys žaibo 
ėmiklius su įžemikliu, nutiesiami statinio sienomis. Šios kategorijos 
statinius taip pat buvo galima apsaugoti atskirai stovinčiais žaibo-
laidžiais. Visų statinių įžeminimo varžos neturėjo viršyti 30 Ω. Tik gy-
vulininkystės fermų apsaugos nuo žaibo įrenginių įžeminimo varža 
neturėjo viršyti 10 Ω [38]. 

3.2.2. Klasifikacija pagal europinius standartus 

Tarptautinės elektrotechnikos komisijos standartuose (IEC-
61024-1 ir IEC-61024-1-1) ir kituose norminiuose aktuose pagal ap-
saugą nuo žaibo statiniai skirstomi į paprastus ir specialius. 

Paprasti statiniai – gyvenamieji ir administraciniai pastatai, taip 
pat kiti iki 60 m aukščio prekybos, gamybos bei žemės ūkio statiniai. 

Specialūs statiniai: 
statiniai, keliantys grėsmę visai aplinkai; 
statiniai, keliantys grėsmę socialinei ir fizinei aplinkai (žaibo 

pažeisti statiniai, galintys išskirti kenksmingas biologines, chemines ir 
radioaktyvias medžiagas); 
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visi kiti statiniai ir objektai, kuriems reikalinga įrengti specialią 
žaibosaugos sistemą, pavyzdžiui, statiniai, kurių aukštis siekia dau-
giau kaip 60 m, žaidimų aikštynai, laikini statiniai, statomi objektai ir 
t.t. 

3.1 lentelėje pateikti statinių klasifikavimo pavyzdžiai apsaugos 
nuo žaibo požiūriu. 

 
 3.1. lentelė. Statinių klasifikavimo pavyzdžiai 

  
Statiniai Statinių tipai Žaibo galimi padariniai 

Gyvenamieji namai Elektros įrenginių bei ryšio 
priemonių sutrikimas, gaisras ir 
turto sugadinimas 

Fermos Pirmiausia – gaisras ir 
pavojingų viršįtampių 
susidarymas, po to – elektros 
maitinimo nutrūkimai, 
sukeliantys riziką gyvulių 
gyvybei 

Teatrai, mokyklos, 
universalinės 
parduotuvės, sportui 
skirti statiniai 

Elektros maitinimo nutrūkimai, 
sukeliantys žmonių paniką. 
Priešgaisrinės signalizacijos 
sistemos sutrikimai 

Bankai, draudimo 
bendrovės, 
komercinės įstaigos 

Elektros maitinimo nutrūkimai, 
sukeliantys žmonių paniką. 
Priešgaisrinės signalizacijos 
sistemos sutrikimai. Ryšio ir 
duomenų kompiuteriuose 
praradimas 

Paprasti 

Ligoninės, vaikų 
darželiai, senelių 
namai 

Elektros maitinimo nutrūkimai, 
sukeliantys žmonių paniką. 
Priešgaisrinės signalizacijos 
sistemos sutrikimai. Ryšio 
praradimas ir duomenų 
praradimas kompiuteriuose. 
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Statiniai Statinių tipai Žaibo galimi padariniai 

Gamybinės įmonės Papildomi padariniai, 
priklausantys nuo gamybos 
sąlygų – nuo menkų ir didelių 
gamybos produkcijos nuostolių 

Paprasti 

Muziejai ir 
archeologiniai 
paminklai 

Kultūros vertybių sugadinimas  

Specialūs – 
riboto 
pavojingumo 

Ryšių priemonės, 
elektrinės, gaisrui 
nesaugi gamyba 

Neleistini telekomunikacijų 
pažeidimai. Netiesioginis gaisro 
pavojus gretimiems objektams 

Specialūs 
statiniai, 
keliantys 
pavojų greta 
esantiems 
objektams 

Naftos perdirbimo 
įmonės, kuro 
užpylimo stotys, 
petardų ir 
fejerverkų gamyba 

Gaisrai ir sprogimai statinių 
viduje ir greta jų 

Specialūs 
statiniai, 
keliantys 
ekologinį 
pavojų 

Chemijos gamyklos, 
elektrinės, 
biochemijos fabrikai 
ir laboratorijos 

Gaisrai ir įrenginių darbo 
sutrikimai, turintys neigiamų 
padarinių aplinkai 

 
 

3.3. Statinių apsauga nuo tiesioginio žaibo poveikio 

Kaip buvo minėta, įvairūs statiniai bei pastatai dažniausiai ap-
saugomi strypiniais arba trosiniais žaibolaidžiais (perkūnsargiais). 

Į žaibolaidį žaibas trenkia todėl, kad lyderio susidarymo stadi-
joje gerai įžeminto žaibolaidžio viršūnėje (žaibo ėmiklyje) susikaupia 
žemės potencialo krūviai (lyderis) ir susidaro stiprūs elektriniai laukai 
tarp besivystančio debesyse lyderio ir žaibolaidžio viršūnės. Be to, be-
sivystantis nuo žaibolaidžio priepriešinis lyderis dar labiau sustiprina 
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elektrinį lauką, todėl žaibas trenkia į virš žaibolaidžio susidariusį ly-
derį. Kadangi žaibolaidis būna aukštesnis už apsaugomą objektą (sta-
tinį), tai pastarąjį ekranuoja žaibolaidis. Objektą taip pat ekranuoja 
sklindantis nuo žaibolaidžio priešpriešinis lyderis. 

Kiekvienas žaibolaidis apibūdinamas jo apsaugos zona, t.y. to-
kia erdve aplink žaibolaidį, į kurią pataikyti žaibui turi būti minimali 
tikimybė. Strypinio žaibolaidžio apsaugos zona turi apvalaus konuso 
formą (3.6 pav.). 

 

 
a  b 

3.6 pav. Strypinių žaibolaidžių apsaugos zonos pagal IEC:  
a – vieno strypo; b – dviejų strypų; A – žaibolaidžio viršūnė; B – bazinė 

plokštuma; OC – saugomos plokštumos spindulys; h – žaibolaidžio aukštis;  
α – apsaugos kampas 

 
Šiame skyriuje žaibolaidžių projektavimo ir įrengimo reikalavi-

mai, keliami šiuolaikiniuose standartuose [67], palyginami su anks-
tesnėmis normomis [41], taikomomis Lietuvoje. Tam reikalui patei-
kiami Respublikinių statybos normų RSN 139-92 ir IEC standartų 
reikalavimai bei metodikos parenkant žaibolaidžius.  

Pagal RSN žaibolaidžių apsaugos zonos parodytos 3.7 pav. Šios 
normos numato tik dvi pastatų apsaugos zonas: A ir B. A – apsaugos 
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zona, projektuojama atsakingiems statiniams apsaugoti. Kaip nuro-
doma normose, šios zonos apsaugos patikimumas siekia 99,5%. Zo-
nos B projektuojamos mažiau atsakingiems statiniams apsaugoti, jų 
patikimumas siekia 95%. 

 

3.7 pav. Apsaugos zonos pagal RSN: h – žaibolaidžio aukštis; h0– 
apsaugomos zonos konuso viršūnės aukštis; hx– apsaugomo objekto aukštis; 
rx– apsaugomos zonos riba aukštyje hx; r – apsaugomos zonos riba žemės 

paviršiuje; A ir B – apsaugos zonos pagal patikimumą 
 

Vieno strypo iki 150 m aukščio žaibolaidžio saugos zonos turi 
šiuos matmenis (žr. 3.7 pav.): 

Zona B: hh  85,00 = ; 

hhr ⋅−= ) 002,01,1(0 ; 

)85,0/() 002,01,1( xx hhhr −⋅−= .  (3.1) 

Zona B: hh  92,00 = ; 

hr  5,10 = ; 

)92,0/(5,1 xx hhr −⋅= .  (3.2) 

IEC standartuose apsauga nuo žaibo skaičiuojama pagal ketu-
rias zonas (klases), parodytas 3.2 lentelėje ir 3.8 paveiksle. Kiekvieną 
apsaugos zoną atitinka didžiausia impulsinė srovė ir apsaugos tiki-
mybė. 
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3.8 pav. Apsaugos zonos pagal IEC 

 
Kaip matyti iš 3.2 lentelės, paprastų statinių apsaugos tikimybė 

siekia nuo 84 iki 98%. Specialiems statiniams apsaugoti nuo tiesiogi-
nio žaibo smūgio žaibolaidžių patikimumas turi būti daug didesnis. 
Laikoma, kad šių statinių apsaugos tikimybė priklauso nuo jų 
reikšmės ir siekia nuo 90 iki 99,9%. 
 

3.2 lentelė. Paprastų statinių apsaugos nuo žaibo klasės (zonos) 
ir ryšys su rizikos veiksniais pagal IEC standartą 

 
Apsaugos klasė 

(zona) 
Didžiausia 

impulsinė srovė, 
kA 

Mažiausia 
impulsinė srovė, 

kA 

Apsaugos 
tikimybė, % 

I 200 2,9 98 

II 150 5,4 97 

III 100 10,1 91 

IV 100 15,7 84 

 

 

αIV

h αI
αII

αIII
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3.9 pav. Apsaugos kampo α priklausomybė  
nuo žaibolaidžio aukščio h ir apsaugos klasės (I, II, III ir IV) 

 
Kiekvienai apsaugos zonai nustatyti atsižvelgiant į žaibolaidžio 

aukštį h yra taikomi trys būdai: pagal kampą α, nustatomą iš kreivių 
(3.9 pav.), tinkliniu ir rutuliniu būdu (3.10 pav.). Kai α<20°, naudoti-
ni tik rutulinis arba tinklinis būdai (3.3 lentelė). 

 
 

 
3.3 lentelė. Žaibosaugos tipo parinkimas pagal žaibosaugos klases. 

 

Apsaugos klasė Rutuliniu būdu,  
spindulys R (m) 

Tinkliniu būdu  
(žingsnis M, m) 

I 20 5x5 

II 30 10x10 

III 45 15x15 

IV 60 20x20 
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3.10 pav. Žaibolaidžių apsaugos zonų skaičiavimas pagal IEC 

 
3.11 pav. Apsaugos zonos A ir B pagal RSN [2]; I, II, III, IV – pagal IEC: 
hxA ir hxB – zonų susikirtimo aukščiai (atitinkamai A zonos su I ir B zonos su 

II); rxA ir rxB – zonų susikirtimo taškų ribos 
 

Remiantis anksčiau minėtais zonų skaičiavimo būdais, 
sudarytos apsaugos zonos įvairių aukščių (iki 60 m) žaibolaidžiams. 

h, m
0,92h

0,85h

A

hxB B

hxA IV

I III
rxA II

rxB r, m
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Kaip pavyzdys pateiktas 3.11 pav., iš kurio matyti, kad apsaugos zonų, 
sudarytų pagal skirtingus skaičiavimo būdus [41], pasiskirstymas 
erdvėje smarkiai skiriasi, taigi skiriasi ir apsaugos patikimumas. 
Matome, kad iki 5 m aukščio žaibolaidžiai, suprojektuoti pagal RSN, 
yra patikimesni, o 10 m ir aukštesnių žaibolaidžių apsaugos 
patikimumas priklauso nuo apsaugos zonos ribų (r). Tam pagrįsti 
panaudotos įvairių parametrų santykinės reikšmės: hx/h, rx/r ir d=∆r/r: 

čia h – žaibolaidžio aukštis, m;  
hx – sutampančių (susikertančių) apsaugos zonų pagal 

patikimumą (A – 99,5 % ir B – 95 %) aukštis;  
rx – apsaugos zonos riba aukštyje hx, m; 
r – apsaugomos zonos riba žemės paviršiuje pagal RSN, m;  
d – santykinė paklaida;  

1rrr A −=∆  – absoliučioji paklaida (skirtumas tarp apsaugos 
zonų ribų pagal RSN ir IEC, m. 

3.12 pav. Santykinių dydžių kreivės: 1 – hx/h=f(h); 2 – rx/r=f(h); 3 – d=f(h) 
 

3.12 pav. pateiktos pasirinktų santykinių dydžių priklausomybės 
nuo žaibolaidžių aukščio h. 

1 kreivė hx/h = f(h) parodo abiem metodais skaičiuotų zonų su-
sikirtimo taškų (hx) padėtį, priklausančią nuo žaibolaidžio aukščio h. 
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Šių aukščių santykis staigiai didėja esant 5–20 m aukščio žaibo-
laidžiams, o toliau lieka pastovus. 

2 kreivė rx/r = f(h) parodo apsaugos zonų ribų kitimą. Šios 
kreivės kitimas yra atvirkščiai proporcingas apsaugos zonų susikirti-
mo taškų aukščių kitimui. 

3 kreivė d = f(h) parodo apsaugos zonos ribų santykinės paklai-
dos kitimą. Žaibolaidžiams iki 10 m aukščio paklaida d yra net neigia-
ma. Tai rodo, kad žaibolaidžio apsaugos zona, skaičiuojant pagal 
RSN, yra patikimesnė už europinio standarto IEC metodu skaičiuotą 
apsaugos zoną. Tačiau daugiau kaip 10 m aukščio žaibolaidžiams ši 
paklaida staigiai didėja ir, pasiekusi 20 m maksimumą, toliau lieka 
pastovi. 

Iš kreivių matyti, kad visi nagrinėti dydžiai labai skiriasi kalbant 
apie žaibolaidžius nuo 5 iki 15 m aukščio. Kalbant apie 20 – 30 m 
aukščio žaibolaidžius visi dydžiai nekinta ir išlieka dideli. 

 

3.3.1. IŠVADOS 

1. Lietuvoje daugumą statinių apsaugantys žaibolaidžiai supro-
jektuoti pagal pasenusias RSN normas, neatitinkančias šiuolaikinių 
europinių standartų. 

2. Aukštesnių nei 10 m žaibolaidžių skaičiavimo ir projektavi-
mo pagal IEC standartus nauja metodika tinka Lietuvos sąlygoms. 

3. Įrengiant žaibolaidžius pagal šiuolaikinius standartus statinių 
apsaugos patikimumas padidėja 30–80%. 

4. Lietuvoje būtina sudaryti apsaugos nuo žaibo standartus ir 
parengti naujas žaibosaugos projektavimo bei įrengimo instrukcijas. 
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3.3.2. Aktyvioji apsauga nuo žaibo 

3.3.2.1. Bendros žinios 

Lietuvoje kartu su tradiciniais Franklino žaibolaidžiais pradėti 
naudoti netradiciniai vadinamieji aktyvieji žaibolaidžiai [64]. 

Aktyvusis žaibolaidis – įrenginys su įmontuota elektronine įran-
ga, sukuriančia vainikinį išlydį, skirtas statiniams arba teritorijai nuo 
tiesioginių žaibo smūgių apsaugoti. Teigiama, kad elektroninė įranga 
žaibavimo metu per sekundės dalis prieš susidarant žaibo išlydžiui 
pradeda skleisti aukštadažnius impulsus. Dėl to žaibolaidžio 
viršūnėje, susikūrus vainikiniam išlydžiui, susidaro jonizuotas kanalas 
(atvirkštinis išlydis) žaibui nukreipti į žaibolaidį. Dirbtinai jonizuotas 
kanalas sąlygiškai padidina žaibolaidžio aukštį ir praplečia jo apsau-
gos zoną. Aktyvusis žaibolaidis apibūdinamas jo atvirkštinio išlydžio 
sudarymo laiku, kuris nustatomas bandymais po sumontavimo. 

Aktyviojo žaibolaidžio apsaugos zona apibrėžiama parabole, 
kurios vertikali ašis sutampa su žaibolaidžio vertikaliąja ašimi. Ap-
saugos zonos spindulys kinta ir priklauso nuo aukščio tarp žaibo-
laidžio viršūnės ir saugomo statinio aukščiausios vietos (3.13 pav.). 
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3.13 pav. Aktyviojo žaibolaidžio saugoma zona:  
ha1, ha2, ha3 – aukščiai nuo žaibolaidžio aukščiausio taško iki saugomo 
statinio elemento; ra1, ra2, ra3 –aktyviojo žaibolaidžio saugomos zonos 

spindulys atitinkamame aukštyje 
 

Aktyviojo žaibolaidžio apsaugos zonos parametrai nustatomi 
taip [64]: 

Kai hax ≥ 5 m, apsaugos zonos spindulys xar  apskaičiuojamas 

pagal tokią lygtį: 

)2()2( LDLhDhr
xxx aaa ∆+∆+−= . (3.3) 

Čia hax – aukštis nuo žaibolaidžio viršūnės iki saugomo objekto 
(elemento) aukščiausio taško (kiekvienai apsaugos nuo žaibo katego-
rijai skirtingas, žr. 3.13 pav.);  

D – žaibo sferos spindulys ( 20=D  m – I apsaugos nuo žaibo 
kategorijos statiniams, 45=D  m – II apsaugos nuo žaibo kategorijos 
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statiniams, 60=D  m – III apsaugos nuo žaibo kategorijos stati-
niams); 

L∆  – aktyviojo žaibolaidžio atvirkštinio išlydžio ilgis, m. 
TvL a ∆⋅=∆ .   (3.4) 

Čia av  – vidutinis išmatuotas išlydžio greitis, smva µ/  1≈ ; 

T∆  – laikų skirtumas. 

ESESR TTT −=∆ .   (3.5) 

Čia SRT – vidutinis strypinio (Franklino) žaibolaidžio išlydžio 

susidarymo laikas, nustatytas bandymais ir lygus sTSR µ 631= ; 

ESET  – aktyviojo žaibolaidžio iškrovos susidarymo laikas (pagal 

pateiktus gamyklos duomenis – kiekvienam įrenginio tipui skirtin-
gas). 

Aktyviojo žaibolaidžio apsaugos zonų spinduliai, jei hax < 5 m, 
priklausomai nuo sistemos kategorijos pateikti Statybos techniniame 
reglamente [64]. 

Aktyviojo žaibolaidžio viršūnė turi būti mažiausiai 2 metrais 
aukščiau negu jo saugomas objekto paviršius, įskaitant antenas, sto-
gus, liftų kabinas, atotampas ir kitus statinio elementus. Negalima 
montuoti aktyviojo žaibolaidžio atstumu, mažesniu kaip 3 metrai, nuo 
veikiančių elektros perdavimo linijų. 

Apsaugant statinį (objektą) keliais aktyviaisiais žaibolaidžiais, 
kurių aukščių skirtumas mažesnis negu 1,5 m, tokie žaibolaidžiai tar-
pusavyje sujungiami laidininku. Jei aukščių skirtumas didesnis negu 
1,5 m, žaibolaidžius sujungti nebūtina. 

Jei aktyviojo žaibolaidžio stiebas pritvirtinamas atotampomis, 
jos prie pagrindo turi būti prijungtos prie įžeminimo įrenginio laidu, 
kuriuo žaibo impulsinė srovė nuo išlydžio vietos nutekėtų į žemę. 
Įžeminimo laidininkų skaičių ir nutiesimo sąlygas nustato regla-
mentas. 

Dažniausiai statinio aukščiausios vietos, į kurias didžiausia tiki-
mybė trenkti žaibui, būna įvairios antenos. Todėl šias antenas būtinai 
reikia sujungti su apsaugos nuo žaibo įrenginiais tiesiogiai. Jei 
draudžiama antenos stovą įžeminti aklinai, tai pastarasis įžeminamas 
per izoliuojančius iškroviklius. Taip pat, jei technologiškai leidžiama, 
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antenos stovą galima naudoti aktyviajam žaibolaidžiui montuoti prisi-
laikant reglamente nurodytų sąlygų. 

Jei pastatai, kuriuos numatoma apsaugoti nuo žaibo, būna su 
degiais stogais, tai aktyvieji žaibolaidžiai tvirtinami prie kaminų arba 
naudojant atitolinančius nuo stogo stiebo laikiklius. 

Įrengiant aktyviuosius žaibolaidžius ant gamybinių kaminų, rei-
kia naudoti medžiagas, atsparias korozijai ir temperatūrai. 

Stadionuose, kempinguose ir kitose žmonių susibūrimo vietose 
aktyvieji žaibolaidžiai įrengiami ant stiebų, atramų, prožektorių 
bokštų arba kitų čia esančių statinių. Žaibolaidžių skaičius ir įrengi-
mo vieta priklauso nuo saugomo statinio apsaugos kategorijos ir 
užimamos teritorijos ploto. 

Teritorijoje, kurioje medžiai aukštesni už saugomus nuo žaibo 
objektus, aktyviuosius žaibolaidžius galima įrengti tiesiog virš paties 
medžio. Tuomet, norint nepažeisti medžių, žaibolaidžio įžeminimui 
naudojami lankstūs izoliuoti laidai, o laikikliams – specialios apkabos, 
juosiančios kamieną. 

3.3.2.2. Aktyviosios apsaugos nuo žaibo tyrimai kitose šalyse 

Lietuvoje aktyvioji apsauga nuo žaibo diegiama neseniai ir 
montuojama su įvairių gamintojų brangia įranga, bet nėra pakanka-
mos patirties ją eksploatuojant, todėl supažindiname skaitytojus su 
aktyviojo žaibolaidžio efektyvumo tyrimais, atliktais kitose šalyse 
[65]. 

Buvo ištirti įvairių tipų aktyvieji žaibolaidžiai: 
DYNASPHERE 3000 (pagaminta Australijoje); 
PULSAR 60 (pagaminta Prancūzijoje); 
PREVECTRON 2-S6.60 (pagaminta Prancūzijoje). 
Šių aktyviųjų žaibolaidžių veikimo efektyvumas lyginamas su 

tradicinių FRANKLIN strypinių žaibolaidžių, turinčių skirtingos geo-
metrinės formos viršutinius antgalius, efektyvumu. 

Bandymų metu Vokietijoje, Ilmenau technikos universiteto la-
boratorijoje buvo vertinami išlydžio įtampų pradžios kitimo paramet-
rai ir išlydžių emisijos srovių pakitimai. 
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Malaizijos sostinėje Kvala Lumpūre 10 metų (nuo 1990 m. iki 
2000 m.) buvo tiriami 25 aktyviosios apsaugos žaibolaidžiai natūralio-
mis gamtinėmis sąlygomis. Kvala Lumpūras priklauso didelių audrų 
su lietumi ir žaibais zonai (daugiau nei 200 dienų per metus vyksta 
žaibavimas ir audros). Buvo stebimas žaibo išlydžių poveikis pasta-
tams. 

Apibendrinant bandymus, atliktus Vokietijoje laboratorijos są-
lygomis ir Malaizijoje natūraliomis sąlygomis, daroma keletas išvadų: 

1. Aktyvieji žaibolaidžiai nėra efektyvesni nei FRANKLIN tipo 
žaibolaidžiai. 

2. Aktyviųjų žaibolaidžių įranga nesudaro sąlygų pasikeisti emi-
sijos srovėms. 

3. 2000 metais Malaizijoje 25-oje tarptautinėje apsaugos nuo 
žaibo klausimais vykusioje konferencijoje paskelbta: 

3.1. Pastebėta, kad žaibas pažeidžia ne vien tik aktyviaisiais žai-
bolaidžiais saugomų pastatų aštrius kampus, kraštus ar stogo 
viršūnes. Pasitaiko atvejų, kad žaibo išlydis kartais koncentruojasi ir į 
apvalias namo struktūros dalis. 

3.2. Pastebėta, kad žaibo išlydžių vietos būna šalia arba net 
žemiau nuo aktyviojo žaibolaidžio elektroninės įrangos. 

Po tyrimų Malaizijoje ekspertai nerekomenduoja pastatų ap-
saugai nuo žaibų naudoti aktyviąją žaibolaidžių įrangą, nes ji neužtik-
rina veiksmingesnės pastatų apsaugos nuo žaibo tiesioginių išlydžių 
negu FRANKLIN strypiniai žaibolaidžiai. 

Turint tokias kai kurių valstybių aktyviųjų žaibolaidžių tyrimų 
išvadas manoma, kad būtina aktyviau kaupti medžiagą apie šių žaibo-
laidžių efektyvumą Lietuvoje. 
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3.4. Apsaugos nuo žaibo sistemų įžeminimas 

3.4.1. Bendros žinios 

Apsaugos nuo žaibo sistemų, apsaugančių statinius nuo tiesio-
ginių žaibų, įžeminimas įrengiamas pagal Elektros įrenginių įrengimo 
taisykles [57] ir kitus galiojančius normatyvus [41]. Pastatų bei įvairių 
statinių metalinės ir gelžbetoninės konstrukcijos turi būti sujungtos ir 
įžemintos tarpusavyje: 

Metaliniai elementai (pvz., stogvamzdžių sistema, metaliniai 
vamzdžiai, konstrukcijos); 

Metalinis pastato „skeletas“; 
Tarpusavyje sujungta statybinė pastato konstrukcijos armatūra; 
Fasado elementai, metaliniai profiliai ir kt. 
Atskiri elementai turi būti patikimai sujungti – suvirinant, susu-

kant varžtais, sujungiant kniedėmis, sulituojant ar supresuojant. Jeigu 
pastatai apsaugoti nuo tiesioginio žaibo žaibolaidžiais, sumontuotais 
ant stogų, tai visos sujungtos metalinės pastato konstrukcijos įžemi-
namos kartu su žaibolaidžiais. Pastatų pamatuose turi būti sumontuo-
tas tinklas iš armatūros 20×20 m (3.14pav., a) bei įžeminimo kont-
ūras 0,5 m gylyje ir 1 m atstumu nuo pastato (3.14 pav., b), patikimai 
sujungtas su įžemikliais. Pastarųjų ilgis (gylis) priklauso nuo pastatų 
apsaugos nuo žaibo klasės bei grunto varžos (3.15 pav.). 
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3.14 pav. Pastatų įžeminimo sistema: 

 a – pastato pamatas kaip įžemiklis; b – pastato įžeminimo kontūras 
1 – įžemikliai; 2 – įžeminimo kontūras; 3 – pastato stogas; 4 – armatūra 

pastato pamate 
 

0 

ρ, Ωm 

l, m 

2500 500 1000 1500 2000 
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40 

Apsaugos 
klasė 

II 
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III-IV 

 
3.15 pav. Minimalūs įžemiklių ilgiai l: I, II, III, IV – žaibosaugos klasės;  

ρ – grunto savitoji varža, Ω·m 
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Atskirai stovinčių žaibolaidžių žaibosaugos įžeminimo įrengi-
niams taip pat galima naudoti visus elektros įrenginių įžemiklius. 
Įžeminimui gali būti naudojami natūralūs ir dirbtiniai įžemikliai. 

Natūralūs įžemikliai gali būti: 
vandentiekio ir kiti vamzdynai, pakloti žemėje, išskyrus degiųjų 

skysčių, dujų ir sprogiųjų medžiagų vamzdynus; 
apsauginiai gręžinių vamzdynai; 
metalinės hidrotechninių statinių ir įrenginių konstrukcijos. 
Dirbtiniai įžemikliai gali būti plieniniai, variniai arba galima 

panaudoti gelžbetonines konstrukcijas. Plieniniai įžemikliai gali būti 
padengti arba nepadengti laidžia antikorozine danga. Esant korozijos 
pavojui, įrenginiams įžeminti naudojami atsparūs korozijai laidinin-
kai. 

Įžeminimo įrenginiai klojami toliau nuo gruntą džiovinančių 
šilumos vamzdynų ar kitų šilumos šaltinių. 

Norint žaibo impulsinę srovę patikimai nukreipti į žemę nesu-
keliant viršįtampių ir kitų neigiamų padarinių, įžeminimo sistemos 
matmenys, forma ir teisingas sumontavimas yra svarbesni už įžemini-
mo varžų dydį. 

3.4.2. Įžeminimo varža 

Įžemikliai apibūdinami elektros varža, kurią sudaro apie 
įžemiklį esantis gruntas. Ši varža taip pat priklauso ir nuo įžemiklių 
geometrinių dydžių. IEC standartuose nurodoma, kad įžeminimo 
varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω visiems žaibolaidžiams. 

Žaibolaidžio įžeminimo varža skaičiuojama [38]: 
vertikalaus vamzdžio arba strypo 










+
+

=
)ltd(

ltl

l
Rž 4

)2(4
ln

2π
ρ

,  (3.6) 
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horizontalios juostos 

bt

l

l
Rž

5,1
ln

π
ρ

= ,   (3.7) 

gelžbetoninio pamato 

b

t

t
Rž

4
ln

2
7,1

π
ρ

= .   (3.8) 

Čia l – vamzdžio arba juostos ilgis, m; 
t – plieninės juostos, vertikalaus įžemiklio arba pamato 

viršutinės dalies įgilinimas į gruntą, m; 
b – plieninės juostos arba pamato plotis, m; 
d – vamzdžio arba strypo skersmuo, m; 
ρ – grunto savitoji varža, Ω·m. 
Tekant per įžemiklius žaibo impulsinei srovei, aplink 

elektrodus susidaro kibirkščiavimo zona (žr. 2.13 pav.), kuri padidina 
įžemiklių efektyvumą. Tačiau įžemiklio induktyvumas šiek tiek 
padidina varžą žaibo impulsinei srovei. 

Veikiant minėtiems veiksniams, įžeminimo varža tekant žaibo 
impulsinei srovei skiriasi nuo įžeminimo varžos Rž kintamai 50 Hz 
dažnio elektros srovei, išmatuotai arba apskaičiuotai pagal 3.6 – 3.8 
formules. Tokia varža vadinama išlydžio varža Ri. 

Išlydžio (Ri) ir įžeminimo varžos Rž santykis vadinamas išlydžio 
koeficientu. Šis koeficientas priklauso nuo žaibo srovės dydžio, 
grunto savitosios varžos ir įžemiklių konstrukcijos: 

ž

i
i R

R
=α .   (3.9) 

Jeigu įžemiklis sudarytas iš keleto vamzdžių arba juostų n, tai jo 
išlydžio varža Rin apskaičiuojama pagal formulę 

η
1

n

R
R i

ni = ,   (3.10) 

čia η – įžemiklio išlydžio koeficientas, įvertinantis tarpusavio 
įžemiklių (elektrodų) ekranavimą. 

Kai kurių konstrukcijų įžemiklių išlydžio α1 ir η koeficientų 
reikšmės pateiktos 3.4 lentelėje [38]. 
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3.4 lentelė. 1α  ir  η  koeficientų reikšmės 
 

1α , esant savitajai grunto varžai ρ, 
Ω·m Įžemikliai 

100 200 500 1000 

η 

Vertikalūs strypai, 
sujungti juosta 
(atstumas tarp strypų 
dvigubai didesnis už jų 
ilgį) 

2-4 strypai 

0,5 0,45 0,3 - 0,75 

8 strypai 0,7 0,55 0,4 0,3 0,75 

15 strypų 0,8 0,7   0,55 0,4 0,75 

Dvi 5 m ilgio 
horizontalios juostos, 
nukreiptos į priešingas 
puses nuo sujungimo 
vietos 

  0,65 0,55   0,45 0,4 1,0 

Trys 5 m ilgio juostos, 
išdėstytos simetriškai 
nuo sujungimo vietos 

0,7 0,6 0,5 0,45 0,75 

 
Įžeminimo kontūro, sudaryto iš vertikalių įžemiklių, sujungtų 

horizontaliomis juostomis, varža apskaičiuojama iš formulės 









⋅+

=
lnL

l

S

A
Rž  ρ .  (3.11) 

Čia L – visų horizontalių juostų bendras ilgis, m; 
n – vertikalių įžemiklių (elektrodų) skaičius; 
l – vertikalaus įžemiklio ilgis, m; 
S – įžeminimo kontūro plotas, m2; 
A – koeficiento reikšmės, pateiktos lentelėje. 
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3.5 lentelė. Koeficiento A reikšmės 
 

S

l
 0 0,05 0,1 0,2 0,5 

A 0,44 0,4 0,37 0,33 0,26 

 

3.4.3. Pavojinga įtampa, susidariusi žemėje tiesiogiai pataikius 
žaibui į žaibolaidį 

Kaip buvo minėta (žr. 2.3), pataikius žaibui į statinį, aplink jį 
15–20 m spinduliu susidaro pavojinga žmonėms ir gyvuliams zona. 

Nagrinėjant potencialų pasiskirstymą ir nustatant jų reikšmes 
pavojingoje zonoje aplink pastatų įžeminimo kontūrus, skaičiavimo 
supaprastinimui priimama, kad įžeminimo kontūro įžemiklis yra pu-
siausferės formos, ir jo skersmuo yra D (3.16 pav.). 
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3.16 pav. Žaibo impulsinės srovės įtekėjimas į žemę per įžemiklio 
(įžeminimo kontūro) varžą: D –įžemiklio skersmuo; x- -kibirkštinės zonos 

spindulys, m; I0 – žaibo impulsinė srovė, kA 
 

Tekant žaibo impulsinei srovei 0I  per įžemiklį, įžemiklio 

(kontūro) paviršiuje srovės tankis bus: 

2
0

2
0 2

2/ D

I

D

I
jį ππ

== .   (3.12) 

Žaibo impulsinė srovė 0I  nuo įžemiklio įteka į žemę ir pasi-

skirsto į visas puses, sudarydama pusiausferę kibirkštinę zoną iki 
taško K atstumu x. Srovės tankis taške K bus: 
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2
0

2 x

I
jK π

= , 
2m

A
.   (3.13) 

Taške K susidarys elektrinio lauko stipris 

2
0

2 x

I
jE K π

ρ
ρ

⋅
== ,   (3.14) 

čia ρ – grunto savitoji varža, Ω·m. 
Taške K susidaręs potencialas bus 

x

I
K π

ρ
ϕ

2
0 ⋅= .   (3.15) 

Susidaręs potencialas ant įžemiklio nustatomas, tariant kad 
2/Dx = , tuomet: 

D

I
ž π

ρ
ϕ

⋅
= 0 .   (3.16) 

Jei 
D

Rž π
ρ

= , tai 
0I

R ž
ž

ϕ
= . 

Vietoje įžemiklio potencialo įrašomas potencialų skirtumas 
tarp įžemiklio potencialo žϕ  ir žemės potencialo 0ϕ , t.y. 

0ϕϕ −= žžU . Tuomet 

0I

U
R ž

ž = ,   (3.17) 

čia žU  – įžeminimo įrenginio įtampa, V; 

 0I  – žaibo impulsinė srovė, A. 

Pavojinga žingsnio įtampa apskaičiuojama kaip potencialų 
skirtumas tarp dviejų taškų, esančių vienas nuo kito per atstumą Ž 
(2.68): 

)(2

11

2
00

43 Žxx

ŽI

Žxx

I
U žg +

=







+

−=−=
π
ρ

π
ρ

ϕϕ .  (3.18) 

Didžiausia žingsnio įtampa susidaro šalia įžemiklio, pratekant 
didžiausiai žaibo impulsinei srovei: 
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ρ
ππ

ρ
ϕϕ m

m
ŽDŽDŽ I

ŽDD

Ž

ŽDD

I
U 0

0
)2/(2/ max  Ž )2(

2

2/

1

2/

1

2 +
=








+

−=−= +
. 

               (3.19) 
Čia D – įžemiklio skersmuo, m; 
Ž – žingsnio ilgis, m; 

mI0  – žaibo impulsinė didžiausia srovė, kA. 

Kaip matyti iš 3.19 lygties, didžiausia žingsnio įtampa priklauso 
nuo žmogaus ar gyvulio žingsnio ilgio, žaibo impulsinės srovės, grun-
to savitosios varžos ir įžemiklio skersmens. Kuo didesnis įžemiklio 
skersmuo, tuo žingsnio įtampa žemės paviršiuje paveikus žaibo im-
pulsui bus mažesnė. 

Tam reikalui teritorijose ar patalpose daromas potencialų išly-
ginimas. 
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IV. ENERGETINIŲ OBJEKTŲ APSAUGA 
NUO VIRŠĮTAMPIŲ 

4.1. Bendroji viršįtampių charakteristika 

Elektros tinkle dėl įvairių komutacijų ar išorinio poveikio įtam-
pa pereinamojo proceso metu gali viršyti didžiausią leistinąją darbo 
įtampą. Toks įtampos padidėjimas (viršįtampis) yra pavojingas įrengi-
nių izoliacijai. Viršįtampių lygis priklauso nuo juos sukeliančių 
priežasčių. Viršįtampių kitimo procesas gali kilti atjungiant transfor-
matoriaus tuščiąją veiką, įjungiant liniją, susidarius tinkle rezonansui 
ar feromagnetiniam rezonansui bei dėl žaibo išlydžio į apsauginį tro-
są, atramą ar greta jų. 

Viršįtampių dydis priklauso nuo žaibo išlydžio parametrų, elek-
tros linijų ilgio, konfigūracijos, jų konstrukcijų, apkrovos ir įtampos 
lygio elektros tinkle. Pavojingiausi viršįtampiai susiformuoja komu-
tuojant linijas, kai tinkle yra liekamasis krūvis po automatinio kartoti-
nio jungimo (AKJ) pauzės ar jungtuvo fazių nevienalaikio įsijungimo, 
atjungiant transformatorių tuščiąją veiką, kai jungtuve per anksti ge-
sinamas elektrinis lankas. Taip pat viršįtampiai susiformuoja žaibo 
išlydžių metu. 

Viršįtampių tyrimai elektroenergetikos sistemoje yra svarbus ir 
gana sudėtingas uždavinys. Pereinamieji procesai gali turėti įtakos 
daugeliui elektroenergetikos sistemos sudedamųjų dalių. Analizuo-
jant pereinamuosius procesus, turi būti tinkamai modeliuojamas 
elektros tinklas. Elektros tinklas yra sutelktųjų ir paskirstytųjų talpų, 
laidžių, varžų bei induktyvumų junginys, turintis virpesių kontūro sa-
vybių. Normalaus darbo metu šios tinklo savybės nepasireiškia. Įtam-
pa neviršija didžiausios leistinos darbo įtampos amplitudės Umd. Atsi-
radus kokiam nors parametrų pokyčiui (linijos ar kito elektros siste-
mos elemento įjungimas ar atjungimas, trumpasis jungimas ir pan.), 
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staigiai pakinta tinklo struktūra ir dėl tinklo elementuose sukauptos 
elektrinės ir magnetinės energijos persiskirstymo atsiranda virpamieji 
procesai. Šių pereinamųjų procesų atsiradimas lemia įtampos pa-
didėjimą virš Umd. Įtampos padidėjimas virš Umd vadinamas viršįtam-
piu. Viršįtampiai pagal poveikio vietą skirstomi į: fazinius – veikianč-
ius izoliaciją tarp fazės ir žemės, tarpfazinius – veikiančius tarpfazinę 
izoliaciją, tarpvijinius – veikiančius vijų izoliaciją ir tarpkontaktinius – 
veikiančius atjungtų ar atjungiančių aparatų izoliacinį tarpą tarp kon-
taktų. 

Viršįtampiai apibūdinami − didžiausia amplitude Umax arba am-
plitudės koeficientu ks, poveikio izoliacijai trukme, pereinamojo pro-
ceso kreivės forma ir veikimo zona. Amplitudės koeficientas apskaič-
iuojamas taip: 

  
md

max
s U

U
k = .   (4.1) 

Čia Umax – didžiausia viršįtampių amplitudė; 
      Umd – didžiausia leistina darbo įtampos amplitudė. 
Viršįtampių lygis apibūdinamas santykiniais vienetais. 

Viršįtampių lygis įvertina, kiek kartų viršįtampių amplitudė viršija 
didžiausią leistiną darbo įtampos amplitudę. 

Pereinamieji procesai elektros tiekimo sistemose gali atsirasti 
dėl daugelio atsitiktinių veiksnių. Viršįtampių parametrams atestuoti 
galima sudaryti įvairius skaitmeninius modelius, kurie gali imituoti 
komutacinius, rezonansinius, feromagnetinio rezonanso, elektrinio 
lanko, susidariusio izoliuotosios neutralės tinkle, atmosferinius ir kt. 
pereinamuosius procesus. Tiriant viršįtampius elektros tiekimo siste-
mose yra sudaromos skaičiuojamosios schemos matematinis modelis 
bei parenkami lygčių sprendimo metodai. Pereinamųjų procesų ap-
skaičiavimui, analizei ir jų lygio prognozei gali būti naudojami specia-
lizuoti skaitmeniniai viršįtampių analizatoriai [15, 25, 42, 46, 56]. 
Viršįtampių analizatorius, įvertinantis elektros sistemos struktūrą bei 
įvairius darančius įtaką veiksnius, gali pakankamai tiksliai ir greitai 
nustatyti viršįtampių funkcines ar statistines charakteristikas, įvertinti 
įrenginių izoliacijos ir apsaugos nuo viršįtampių priemonių darbo są-
lygas, prognozuoti izoliacijos išteklius.  
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4.1.1. Komutaciniai viršįtampiai 

Elektros tinkle dėl įvairių komutacijų ar išorinio poveikio įtam-
pa pereinamojo proceso metu gali viršyti didžiausią leistiną darbo 
įtampą. Toks įtampos padidėjimas (viršįtampiai) yra pavojingas įren-
ginių izoliacijos patikimumui. Viršįtampių lygis priklauso nuo juos su-
keliančių priežasčių. Elektros tinkle pereinamasis procesas gali kilti 
dėl tinklo elementų įjungimo ar atjungimo, dėl trumpojo jungimo 
režimo tinkle atjungimo. Pereinamasis procesas ne vienu laiku įjun-
giant 330 kV liniją parodytas 4.1 pav. 

Viršįtampių dydis priklauso nuo elektros linijų ilgio, konfigūra-
cijos, jų konstrukcijų, apkrautumo ir įtampos lygio elektros tinkle. 
Didžiausių viršįtampių lygis nustatomas eksperimentiškai, registruo-
jant specialiais registratoriais ar specialiais skaičiavimais modeliuo-
jant pereinamuosius procesus įvairiems tinklo režimams. Komutaci-
nių viršįtampių lygis įvairiems elektros tinklo režimams santykiniais 
vienetais gali būti toks: 

− 1,0–1,5 s.v. – atjungus linijos arba kabelio aktyviąją ir reak-
tyviąją apkrovas, transformatorių, veikiantį tuščiąja veika, 
kondensatorių baterijas. Šio švytuojamojo viršįtampio 
dažnis artimas tinklo dažniui; 

− 1,5–2,0 s.v. – atjungus tinklą trumpojo jungimo metu, įjun-
gus transformatorių, prijungus oro linijas arba kabelį per 
induktyviąją varžą. Analogiškos, bet sudėtingesnės formos 
bangos gaunamos, kai prijungiama linija arba kabelis kartu 
su transformatoriumi žemos įtampos pusėje;  

− 2.0–2.5 s.v. – įjungus liniją. Viršįtampių dydis nutolusiame 
atvirame gale priklauso nuo jungtuvų polių susijungimo vie-
nalaikiškumo; 

− 2,5–3,0 s.v. – atjungus reaktorių arba transformatorių, vei-
kiančius tuščiąja veika. Viršįtampių dydis priklauso nuo 
jungtuvu nutrauktos srovės dydžio, kai lankas jungtuve gesi-
namas anksčiau, nei tuščiosios veikos srovė keičia ženklą. 
Viršįtampiai susidaro dėl liekamosios srovės induktyviosio-
se grandinėse, taip pat kartotinio linijos arba kabelio jungi-
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mo prie induktyviosios varžos. Didžiausi viršįtampiai susi-
daro tada, kai jungiamos fazės įtampa bus priešingo porin-
gumo nei liekamasis krūvis atjungtoje schemos dalyje. Kar-
totinis lanko užsidegimas tarp jungtuvo kontaktų atjungiant 
liniją arba kabelį; 

− 3,0 s.v. ir daugiau – kartotinis linijos arba kabelio prijungi-
mas. Įtampa nutolusiame atvirame gale išauga dėl likusio 
krūvio, išlikusio po veikiančios linijos atjungimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 pav. Komutacinių viršįtampių  pereinamasis  
procesas ne vienu laiku įjungiant fazes: įjungimo kampas 

A fazė=71°; B fazė po tb=4 ms; C fazė po tc=5 ms; Umax= 693kV 
 

Įrenginių izoliacijos lygis apibūdinamas 1 minutės bandomąja 
įtampa, impulsine visos bangos ir trumposios bangos bandomąja 
įtampa. Viršįtampių lygis 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tin-
kle gali būti aukštesnis už bandomąsias įtampas. 
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Parenkant apsaugos priemones nuo viršįtampių ar nustatant 
izoliacijos lygį aukštosios įtampos (daugiau kaip 110 kV) elektros 
perdavimo linijose didelę įtaką turi komutaciniai viršįtampiai. 
Dažniausiai sutinkama linijos komutacija yra linijos įjungimas be ap-
krovos ar linijos įjungimas po (AKJ) pauzės.  

Komutacinių viršįtampių lygiui sumažinti naudojamos įvairios 
apsaugos priemonės. Pagrindinės komutacinių viršįtampių lygio su-
mažinimo priemonės yra ventiliniai iškrovikliai, netiesiniai ribotuvai, 
be to, dar yra naudojami jungtuvai su šunto varža bei valdomu fazių 
įjungimo momentu. Papildomos priemonės, mažinančios viršįtampių 
lygį, yra šuntiniai reaktoriai, jungiami tiesiog į liniją ar per kibirkštinį 
tarpelį specialiu jungtuvu. 

4.1.2. Rezonansiniai viršįtampiai 

Rezonansiniai viršįtampiai energetikos sistemose gali atsirasti 
pasikeitus sistemos fizikinių parametrų santykiui. Tokia situacija 
energetinėje sistemoje gali susidaryti, atjungiant trumpąjį jungimą. 
Linija trumpam lieka prijungta viena ar dviem fazėmis ir susidaro va-
dinamasis nevisafazis režimas. Tokie rezonansiniai reiškiniai gali atsi-
rasti linijose, ilgesnėse kaip 400 km.  

Rezonansinis įtampos padidėjimas virš didžiausios darbo įtam-
pos gali atsirasti dėl talpos efekto. Jis pasireiškia ilgesnėse linijose, ar-
timose ketvirčiui bangos ilgio, maitinamose iš vienos pusės (ketvirčio 
bangos rezonansas), ir pusės bangos ilgio dvipusio maitinimo linijose 
(pusės bangos rezonansas). Tačiau sistemoje, dirbančioje minimaliu 
režimu, galimas įtampos padidėjimas iš dalies netekus apkrovos tar-
pinėse transformatorių pastotėse. 

Rezonansiniai viršįtampiai gali tęstis iki kelių minučių. 
Viršįtampių lygis neviršija įrenginių izoliacijos bandomųjų įtampų. 

 



ŽŽ AA II BB AA SS ..   AA PP SS AAUUGG AA   NN UUOO   ŽŽ AA II BB OO   

  

119 

4.1.3. Atmosferiniai viršįtampiai 

Žaibo išlydžio sukelti atmosferiniai viršįtampiai gali susifor-
muoti oro linijose arba netoli jų. Žaibo išlydžiai yra gana dažni. Vidu-
tiniškai per metus gali įvykti nuo 10 iki 30 išlydžių šimtui km oro lini-
jos.  

Jeigu žaibo išlydis paveikia elektros energetikos sistemos ele-
mentą, tai laiduose susiformuoja papildomas elektrinis krūvis, kuris 
sukuria atmosferinių viršįtampių bangą. Žaibo išlydžio srovės regist-
racija parodyta 4.2 pav.  

Kai tiesioginis žaibo išlydis tenka elektros tinklo objektui su 
maža įžeminimo varža, srovės impulso amplitudė išlydžio metu gali 
siekti dešimtis ir šimtus kA. Yra užregistruotos aukštesnės kaip 200 
kA amplitudės srovės. Žaibo išlydžio srovės trukmė gali siekti 10–4 – 
10–5 sekundžių. Impulso bangos fronto statumas gali būti iki dešimčių 
kA per mikrosekundę. Be to, gana dažnai registruojami daugkartiniai 
žaibo išlydžiai, kai viename išlydyje fiksuojami keli impulsai. Gali būti 
iki 20 žemėjančios amplitudės impulsų. Vidutiniškai susidaro  4 – 6 
impulsai vieno išlydžio metu. Ilgiausias užregistruotas žaibo išlydis 
tęsėsi apie 1,8 s. 

 

4.2 pav. Žaibo išlydžio sukeltas srovės impulsas 
 

Kai žaibo išlydis pataiko į šalia linijos esančius objektus ar į 
žemę, linijos laiduose gali susiformuoti indukuoti viršįtampiai. Šių 
viršįtampių amplitudė priklauso nuo žaibo išlydžio atstumo iki linijos. 
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Kuo išlydis įvyksta arčiau linijos, tuo sukeltų viršįtampių amplitudė 
aukštesnė. Indukuotų viršįtampių amplitudė gali būti iki kelių šimtų 
kV. Šie viršįtampiai gali būti ypač pavojingi įrenginių iki 35 kV izolia-
cijai. 

Elektros tinkle neturint specialių apsaugos priemonių nuo 
viršįtampių, sukeltų tiesioginio žaibo išlydžio, gadinama elektros įren-
ginių izoliacija, o ypač daug žalos gali būti padaryta tarpvijinei izolia-
cijai.  

Elektros įrenginių izoliacijos atsparumas yra bandomas impul-
sais, imituojančiais žaibo išlydžio sukeltus viršįtampius. Elektros įren-
giniai bandomi visos bangos 1,2/50 (impulso fronto trukmė 1,2 µs, o 
impulso trukmė gęstančioje dalyje iki 0,5 didžiausios amplitudės lygio  
– 50 µs) ir trumposios bangos 1,2/2 (1,2 – fronto trukmė µs, 2 – im-
pulso trukmė µs) impulsine įtampa. Visos bangos impulso forma pa-
rodyta 4.3 pav.  

Trumpoji išlydžio banga gali susidaryti dviem būdais – kai išly-
dis įvyksta žemėjant įtampai, t.y. impulso gęstančioje dalyje, arba 
fronte. Trumposios bangos standartizuoti bandomieji impulsai paro-
dyti 4.4 pav. 
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4.3 pav. Elektros įrenginių izoliacijos bandomasis įtampos impulsas 1,2/50: 
impulso frontas yra 1,67 karto ilgesnis už laiko tarpą tarp 0,3 ir 0,9 įtampos 
didžiausiosios amplitudės verčių (taškai A ir B); τf =1,2±0,36 µs; τi =50±10 µs 
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4.4 pav. Įrenginių izoliacijos bandomasis įtampos trumpasis impulsas 1,2/2: 
a)išlydis impulso gęstančioje dalyje; b) – išlydis fronte; τi = 2 ÷ 5 µs;  

A, B, C, D ir E standartizuoti taškai. 
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4.1.4. Įžemėjimo viršįtampiai 

Įžemėjimo viršįtampiai gali susidaryti izoliuotosios neutralės 6–
35 kV elektros tinkle vienos fazės įžemėjimo metu. Viršįtampių lygis 
priklauso nuo jį sukeliančių priežasčių. Izoliuotosios neutralės tinkle 
pereinamasis procesas gali kilti įžemėjus vienai fazei, pakartotinai 
užsidegus lankui įžemėjimo vietoje, atjungus transformatorių, vei-
kiantį tuščiąja veika, atjungus kondensatorių baterijas, susidarius tin-
kle rezonansui ar feromagnetiniam rezonansui (įjungus liniją). 

Izoliuotosios neutralės elektros tinkle daugiausia avarinių situ-
acijų susidaro dėl vienfazio įžemėjimo. Vienfazis įžemėjimas gali 
tęstis kelias valandas. Per šį laikotarpį, ieškant įžemėjusios maitinimo 
linijos, gali būti atliekama daug komutacijų. Komutacijų metu elek-
tros tinkle gali kilti daugkartiniai lanko užsidegimai įžemėjimo vieto-
je, sukeliantys komutacinius bei feromagnetinio rezonanso (įtampos 
transformatoriuose) viršįtampius. Pereinamasis procesas dėl pakarto-
tinio lanko užsidegimo įžemėjimo vietoje vyksta visame galvaniškai 
sujungtame elektros tinkle. 

Viršįtampių dydis priklauso nuo elektros linijų ilgio, jų kon-
strukcijų, apkrautumo ir įtampos lygio elektros tinkle. Pavojingiausi 
6–35 kV tinkle (didžiausia amplitudė) viršįtampiai būna įžemėjus fa-
zei bei pakartotinai užsidegus lankui įžemėjimo vietoje ir komutuo-
jant linijas, kai tinkle yra įžemėjimas. 

Didžiausių viršįtampių lygis 6–35 kV elektros tinkle gali būti 
nustatytas atlikus matavimus ar specialius apskaičiavimus. 

Aukščiausi komutacinių viršįtampių lygiai 6–10 kV tinkle gali-
mi, kai vykdomos įžemėjusios maitinimo linijos komutacijos paeiliui 
atjungiant ir vėl įjungiant linijas, kol nustatoma įžemėjusi maitinimo 
linija (nesant patikimų įžemėjusios maitinimo linijos nustatymo prie-
monių), pakartotinės po AKJ pauzės ar kitokios komutacijos, 
įžemėjus vienai fazei. Be to, įžemėjusiame tinkle komutuojant linijas 
susidaro palankios sąlygos feromagnetinio rezonanso (įtampos trans-
formatoriuose) viršįtampiams. Įžemėjusiame tinkle komutacinio ir fe-
romagnetinio rezonanso viršįtampio lygis registruojamas didžiausias. 
Viršįtampių lygiui sumažinti naudojami ribotuvai. Vienfazio įžemėji-
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mo metu vykdant komutacijas viršįtampiai būna didelės amplitudės 
(per 4Umf), o jų trukmė kur kas ilgesnė, palyginti su žaibo impulsu.  

Feromagnetinio rezonanso viršįtampiai gali susidaryti izoliuo-
tosios neutralės tinkle tada, kai įjungiama ar atjungiama kabelių linija 
su mažos galios transformatoriumi be apkrovos jos gale [37]. Komu-
tacijos metu sistemoje esant įžemėjimui dėl didelio komutacinio apa-
rato fazių nevienalaikiškumo atjungimo metu trumpą laiką gali likti 
viena ar dvi prijungtos fazės. Esant tokioms tinklo darbo sąlygoms ga-
limi didžiausi feromagnetinio rezonanso viršįtampiai. Be to, viršįtam-
pio lygį lemia aibė atsitiktinių tinklo, komutacinio aparato, elektrinio 
lanko ir kt. parametrų. 

Feromagnetinio rezonanso viršįtampių, viršijančių 1,73Uf lygį, 
tikimybinis pasiskirstymas atliekant nesimetrinį įjungimą (vienos ar 
dviejų fazių) įžemėjusiame tinkle parodytas 4.5 pav. 

Transformatoriaus su kabeliu atjungimo metu įžemėjusiame 
tinkle, kai dėl išsiderinusio jungtuvo trumpą laiką lieka neatjungta 
viena ar dvi fazės, susidariusio feromagnetinio rezonanso viršįtampių 
tikimybinis pasiskirstymas parodytas 4.6 pav. 

Didesnė tikimybė feromagnetinio rezonanso viršįtampiams su-
siformuoti būna komutuojant trumpas linijas (iki 150 m) su mažos ga-
lios transformatoriumi gale linijos. 
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4.5 pav. Feromagnetinio  rezonanso viršįtampių pasiskirstymas atliekant 

nevisafazį įjungimą įžemėjusiame 6 kV kabelių tinkle  
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4.6 pav. Feromagnetinio rezonanso viršįtampių pasiskirstymas atliekant 
nevisafazę atjungimo komutaciją įžemėjusiame 6 kV kabeliniame tinkle  

 
Komutacijoms naudojant nekokybiškus, turinčius didelį fazių 

jungimo nevienalaikiškumą jungtuvus, feromagnetinio rezonanso 
viršįtampių lygis gali būti pavojingas įrenginių izoliacijai, ypač įjun-
giant linijas. 

4.2. Apsaugos nuo viršįtampių aparatai ir įtaisai 

Elektros įrenginiai yra suprojektuoti taip, kad jų izoliacija būtų 
atspari ilgalaikei didžiausiai darbo įtampai, komutaciniams, rezonan-
siniams bei žaibo išlydžio sukeltiems viršįtampiams. Įrenginių izolia-
cija yra reglamentuota didžiausia leistinąja darbo įtampa, 1 minutės 
bandomąja pramoninio dažnio įtampa, visos bangos (1,2/50) bei 
trumposios bangos (1,2/2) bandomaisiais impulsais. Bandomosios 
įtampos apibūdina leistinąjį vidinių bei atmosferinių viršįtampių lygį. 
Elektros energetikos sistemos įrenginių iki 110 kV izoliacija yra at-
spari vidiniams viršįtampiams, nes jos izoliacijos atsparumas 3–3,5 Uf. 
Iki 110 kV įtampos įrenginių izoliacijai gali būti pavojingi žaibo 
išlydžio sukelti viršįtampiai. Apsaugos priemonės turi pažeminti at-
mosferinių viršįtampių lygį iki visos bei trumposios bangos ban-
domųjų įtampų. 330 kV ir aukštesnės įtampos elektros sistemos įren-
ginių izoliacijos atsparumas 2,7 Uf ir žemesnis. Tokių įrenginių izolia-
cija turi būti saugoma ne tik nuo atmosferinio, bet ir nuo vidinio 
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viršįtampio. Pagrindiniai įrenginiai, naudojami elektros energetikos 
sistemoje ir ribojantys viršįtampių lygį, yra ventiliniai ir vamzdiniai 
iškrovikliai, kibirkštiniai tarpeliai ir viršįtampių ribotuvai. Vamzdiniai 
iškrovikliai dėl jų žemo patikimumo Lietuvos energetikos sistemoje 
nenaudojami. 

4.2.1. Ventiliniai iškrovikliai 

Didesnės kaip 1000 V įtampos pastotėse įrenginių izoliacijos 
apsaugai nuo viršįtampių yra naudojami ventiliniai iškrovikliai. Venti-
liniai iškrovikliai saugo įrenginių izoliaciją tarp fazių nuo trumpalai-
kių atmosferinių viršįtampių, o 330 kV ir aukštesnės įtampos kombi-
nuotieji iškrovikliai – dar ir nuo komutacinių viršįtampių. Ventilinį 
iškroviklį sudaro kibirkštinis tarpelis ir varža, kurios voltamperinė 
charakteristika netiesinė (4.11 pav.). 

Ventilinio iškroviklio principinė schema parodyta 4.7 pav. 

Rd 

Upr KT 

U(t) 

 

4.7 pav. Ventilinio iškroviklio principinė schema: KT – kibirkštinis tarpelis; 
Rd – netiesinė varža; Upr – kibirkštinio tarpelio pramušimo įtampa 

 

Ventiliniai iškrovikliai pradeda veikti, kai įtampa tinkle viršija 
iškroviklio kibirkštinio tarpelio pramušimo įtampą Upr. Kai kibirkšti-
nis tarpelis pramušamas, nuosekliai prijungtos varžos laidis didėjant 
įtampai mažėja, o mažėjant įtampai didėja. Ventilinio iškroviklio vei-
kimas pasireiškia tuo, kad susidarius tinkle viršįtampiams, viršijan-
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tiems kibirkštinio tarpelio pramušimo įtampą, tarpelis pramušamas ir 
prie tinklo lygiagrečiai prisijungia varža . Prisijungus ventilinio iškro-
viklio varžai saugomų įrenginių izoliaciją veikia viršįtampiai, apriboti 
įtampos kritimu ant iškroviklio varžos. Įtampos kritimas ant iškrovik-
lio varžos, kai prateka vardinė srovė, vadinamas liekamąja įtampa. 
Liekamoji įtampa yra žemesnė už saugomų įrenginių bandomąją 
įtampą dėl to, kad nuosekliai kibirkštiniam tarpeliui yra prijungta 
varža su netiesine voltamperine charakteristika. Kai srovė, tekanti 
per iškroviklį, sumažėja iki nulio, elektros lankas gęsta ir kibirkštinio 
tarpelio dielektrinis atsparumas grįžta į pradinę būklę. Jeigu tolesni 
viršįtampiai neviršija kibirkštinio tarpelio pramušimo įtampos, iškro-
viklis nebeprisijungia.   

Idealizuota iškroviklio veikimo charakteristika, kai gesinamas 
žaibo sukeltas viršįtampis,  parodyta 4.8 pav. Šiame paveikslėlyje: 
U(t) – įtampos procesas; i(t) – tekančios srovės per iškroviklį proce-
sas; Upr – iškroviklio kibirkštinio tarpelio pramušimo įtampa; Ul – lie-
kamoji įtampa; I – iškroviklio srovės amplitudinė reikšmė, tp – ki-
birkštinio tarpelio pramušimo laiko momentas. 

 

t  

U(t) 

i(t) 

I 

Ul 

Upr 

U, I 

tp  
0 

 
4.8 pav. Įtampa ir srovė, kai ventilinis  

iškroviklis gesina žaibo išlydžio sukeltą viršįtampį  
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4.9 pav. parodytas pramoninio dažnio įtampos procesas, kai dėl 
žaibo išlydžio sukeltų viršįtampių prisijungia ventilinis iškroviklis. Per 
iškroviklį srovė pradeda tekėti nuo laiko momento tp ir teka iki tol, 
kol srovė keičia ženklą. Nutrūkus srovei, gęsta lankas kibirkštiniame 
tarpelyje (4.10 pav.). 

Ventiliniai iškrovikliai naudojami iki 110 kV elektros tinkluose 
ir taikomi tik elektros įrenginių izoliacijos apsaugai nuo atmosferinių 
viršįtampių poveikio. 330 kV ir aukštesnės įtampos elektros tiekimo 
sistemose izoliacijos elektrinis atsparumas žemesnis už galimą 
viršįtampio lygį, todėl yra naudojami kombinuoti magnetiniai ventili-
niai iškrovikliai, turintys geresnes saugos charakteristikas. Jie riboja 
atmosferinius ir komutacinius viršįtampius. 

Ventilinio iškroviklio svarbiausias elementas yra kibirkštinis 
tarpelis, kuris atskiria netiesinę varžą nuo tinklo įtampos. Kibirkštinis 
tarpelis pramušamas tuomet, kai viršįtampio lygis viršija tarpelio pra-
mušimo įtampą ir gesina elektros lanką srovei keičiant ženklą. Venti-
linio iškroviklio kibirkštinio tarpelio pramušimo įtampa turi būti kiek 
galima vienodesnė ir nesikeisti po daugkartinio pramušimo. 

Tarp oro tarpelio elektrodų 1 (4.10 pav.) yra įdėtas izoliacinis 
(mikanito) žiedas 2. Žiedas iš izoliacinės medžiagos, turinčios didelę 
dielektrinę skvarbą ε, naudojamas tam, kad sukoncentruotų didesnę 
elektrinio lauko E dalį oro tarpelyje, kuriame nėra tos izoliacinės 
medžiagos, t.y. turi būti išlaikoma sąlyga E⋅ε=const. Stiprus elektrinis 
laukas jonizuoja orą ir jis tampa laidus elektros srovei. Tada susidaręs 
žaibo impulsas lengviau pramuša oro tarpelį [38]. 
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4.9 pav. Pramoninio dažnio įtampos procesas, 
 kai dėl žaibo išlydžio sukeltų viršįtampių prisijungia ventilinis iškroviklis 

 

 
2  1  

 
4.10 pav. Ventilinio iškroviklio kibirkštinis tarpelis: 

 1 – elektrodas; 2 – izoliacinė plokštelė 
 

Kibirkštiniai tarpeliai būna įvairių tipų: su nekintančiu elektros 
lanku; su besisukančiu elektros lanku žiediniame tarpelyje, veikiant 
magnetiniam laukui; su dėl magnetinio lauko poveikio išsitempiančiu 
tarp elektrodų elektros lanku; su besidalijančiu į dalis tarp elektrodų 
elektros lanku, veikiant magnetiniam laukui [5, 22]. 

Kitas svarbus ventilinio iškroviklio elementas yra netiesinė 
varža. Netiesinė varža yra simetrinė t.y. voltamperinė jos charakteris-
tika praktiškai nepriklauso nuo prijungtos įtampos poliariškumo.  
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Netiesinė ventilinio iškroviklio varža apibūdinama tokia pri-
klausomybe: 

 αiAU ⋅= ,   (4.2) 
 
čia A – konstanta, lygi įtampai, kai per varžą teka 1 A srovė; 
     i – srovė, tekanti per iškroviklio varžą; 
    α – netiesiškumo koeficientas, apytikriai lygus 0,33 – 0,38. 
Netiesiškumo koeficientas gali būti apskaičiuojamas eksperi-

mentine lygtimi taip: 
 

 

1

2

1

20

lg

lg

I

I
U

U

α = ,   (4.3) 

 
čia U20 – įtampos amplitudė, kai per varžą teka srovė I2, lygi  

20 A; 
U1 – įtampos amplitudė, kai per varžą teka srovė I1, lygi 1 A. 
Ventilinis iškroviklis apibūdinamas – vardine įtampa, liekamąja 

įtampa, didžiausia leistinąja, pramušimo ir impulsine, pramušimo 
bandymo 2-20 µs įtampomis. Liekamoji įtampa nustatoma impul-
sinėms srovėms nuo 3000 A iki 20000 A. Įvairių tipų 35 kV ventilinių 
iškroviklių voltamperinės charakteristikos pateiktos 4.11 paveiksle:  
1 – iškroviklio su viengubu kibirkštiniu tarpeliu; 2 – iškroviklio su dvi-
gubu kibirkštiniu tarpeliu; 3 – iškroviklio su besisukančiu elektros 
lanku kibirkštiniame tarpelyje. Antrojo ir trečiojo iškroviklių vardinė 
srovė In2 ir In3 yra 10 kA. Liekamosios įtampos, esant šiai srovei – ant-
rojo iškroviklio 116 kV, o trečiojo 143 kV. Pirmojo iškroviklio var-
dinė srovė 5 kA, o liekamoji įtampa 150 kV.  

Ventilinių iškroviklių apsauginės charakteristikos turi būti su-
derinamos su elektros įrenginių saugomos izoliacijos charakteristiko-
mis. Suderinimas – tai izoliacijos elektrinio atsparumo ir iškroviklių 
apsaugos lygių racionalus derinimas. Iškroviklio kibirkštinio tarpelio 
pramušimo įtampa turi būti daug žemesnė nei izoliacijos elektrinis at-
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sparumas. Pagal parinktą suderinimo srovę ventilinių iškroviklių lie-
kamoji įtampa turi būti žemesnė už izoliacijos bandomąsias įtampas. 

Elektros įrenginių izoliacijos impulsinės bandomosios įtampos 
suderinamos pagal liekamąsias ventilinių iškroviklių įtampas. 6 – 110 
kV vidinės izoliacijos bandomosios įtampos visos bangos amplitudė 
UP apskaičiuojama taip: 

 
( ) 221 ∆Uk∆UkUU llP +⋅+⋅= .  (4.4) 

 
Trumposios bangos amplitudė UT  bus: 
 

( ) 431 kk∆UkUU llT ⋅⋅+⋅= .  (4.5) 

 
Čia Ul – ventilinio iškroviklio liekamoji įtampa; 
       k1 – atsargos koeficientas k1=1,1; 
       ∆U1=15 kV, įvertina įtampos padidėjimą ant įrenginių, nu-

tolusių nuo iškroviklio izoliacijos [5]; 
       ∆U2 – įvertina įtampos padidėjimą dėl galios transformato-

rių, įtampos transformatorių ir šuntinių reaktorių susižadinimo (ima-
ma pusė įrenginio vardinės įtampos). Kitiems aparatams ir srovės 
transformatoriams ∆U2=0; 

       k2 – kumuliatyvumo koeficientas, imamas tarp 1,1–1,15 (di-
desnė koeficiento reikšmė imama žemesnės vardinės įtampos įrengi-
niams); 

        k3 – kumuliatyvumo koeficientas trumposios bangos ban-
domajai įtampai, k3=1,15; 

        k4 – koeficientas, įvertinantis įtampos, veikiančios saugo-
mo įrenginio izoliaciją, padidėjimą, palyginti su iškroviklio įtampa, 
k4=1,25. 
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4.11 pav. Ventilinių iškroviklių varžų voltamperinės charakteristikos 

 
6–110 kV išorinės izoliacijos bandomosios įtampos visos bangos 

amplitudė UP apskaičiuojama taip: 
 

 
( )

5

1

k

∆UkU
U ll

P

+⋅
= .  (4.6) 

 
Trumposios bangos amplitudė UT  bus: 
 

 
( )

5

41

k

k∆UkU
U ll

T

⋅+⋅
= .  (4.7) 

 
Čia k5 – atsargos koeficientas, įvertinantis įrenginių izoliacijos 

elektrinį atsparumą padidėjusiai aplinkos temperatūrai, k5=0,84, kai 
didžiausia aplinkos temperatūra +30°C. 
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330 kV ir aukštesnės įtampos vidinės izoliacijos bandomosios 
įtampos visos bangos amplitudė UP apskaičiuojama taip: 

 
 2210 ∆UkkkUU '

lP +⋅⋅⋅= , (4.8) 

 
o trumposios bangos amplitudė UT  bus: 
 
 4210 kkkkUU '

lT ⋅⋅⋅⋅= .  (4.9) 

 
Čia k0 –koeficientas, įvertinantis liekamosios įtampos padidėji-

mą dėl trumpesnio bangos fronto, k0=1,05; 
       k1 – atsargos koeficientas aparatams, matavimo transfor-

matoriams ir šuntiniams reaktoriams, k1=1,2; 
       k′2 – kumuliatyvumo koeficientas, imamas lygus 1,05. 
330 kV ir aukštesnės įtampos išorinės izoliacijos bandomosios 

įtampos visos bangos amplitudė UP apskaičiuojama taip: 
 

 
5

10

k

kkU
U l

P

⋅⋅
= .  (4.10) 

 
Trumposios bangos amplitudė UT  bus: 
 

 
5

410

k

kkkU
U l

T

⋅⋅⋅
= .  (4.11) 

 
Įvertinus elektros įrenginių izoliacijos bandomąsias įtampas, 

galima įvertinti ventilinių iškroviklių apsaugos zonos suderinimą. 
Ventilinis iškroviklis, įrengtas prieš galios transformatorių, apsaugo ir 
kitų pastotės skirstykloje išdėstytų įrenginių, kurių bandomosios 
įtampos aukštesnės, izoliaciją. Ventilinių iškroviklių apsaugos zona 
apima iki 130 m nuo jų įrengimo vietos. 

Ventilinių iškroviklių patikimumą lemia kibirkštinio tarpelio 
patikimas veikimas bei netiesinės varžos geba išspinduliuoti energiją, 
ypač komutacinių viršįtampių metu. Daugelyje šalių atliktas srovių, 
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tekančių per ventilinius iškroviklius, ir išsklaidomos energijos regist-
ravimas bei skaičiavimai [5, 22, 35] parodė, kad 110–330 kV tinkle ko-
mutacijų metu užregistruotos srovės buvo nuo 100 iki 1050 A, o 
srovės impulso per ventilinį iškroviklį energija siekė nuo 20 iki 480 kJ. 

Žinant komutacinių viršįtampių lygį, srovę, tekančią per venti-
linį iškroviklį, apytikriai galima įvertinti taip: 

 

 
Z

-UU
I lk
iš = .   (4.12) 

 
Čia  Uk – komutacinių viršįtampių amplitudė elektros tinkle be 

ventilinių iškroviklių; 
       Z – linijos banginė varža. 
Srovės impulso, pratekančio per iškroviklį, amplitudė gali būti 

nustatoma grafiškai (4.12 pav.). 
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Uk 
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4.12 pav. Srovės impulso per ventilinį iškroviklį amplitudės nustatymas:  

1 – voltamperinė iškroviklio varžos charakteristika;  
2 – tiesė Uk–I⋅Z; 3 – charakteristikų susikirtimo taškas 
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Ventilinio iškroviklio varžos netiesinės voltamperinės charakte-
ristikos ir tiesė Uk – I⋅Z funkcijų susikirtimo projekcija (3 taškas, 4.12 
pav.) yra apytikrė srovės, tekančios per ventilinį iškroviklį, amplitudė 
Ik. Ribinė ventilinio iškroviklio išspinduliuojama energija komutaci-
nių viršįtampių metu gali būti [5]: 110 kV tinkle 40–60 kJ, 330 kV tin-
kle – 500–600 kJ. Jeigu ventilinis iškroviklis įrengtas įvade, energetinė 
ventilinio iškroviklio apkrova gali būti 2–4 kartus didesnė už šias ver-
tes, o komutuojant liniją iš skirstyklos, kurioje yra daugiau linijų – 
mažesnė.  

4.2.2. Viršįtampių ribotuvai 

Pastaruoju metu visų įtampų tinkluose apsaugai nuo atmosfe-
rinių viršįtampių labai plačiai pradėti naudoti viršįtampių ribotuvai. 
Viršįtampių ribotuvą sudaro iš cinko oksido pagaminta varža, kurios 
voltamperinė charakteristika yra netiesinė. Viršįtampių ribotuvas jun-
giamas į tinklą tiesiogiai be kibirkštinio tarpelio. Tokių apsauginių 
įrenginių darbo režimas supaprastėja. Normalaus darbo režimo metu 
per ribotuvą srovė praktiškai neteka. Atsiradus tinkle viršįtampiams 
srovė per ribotuvą didėja tolygiai be staigių šuolių, kaip iškroviklyje, 
todėl pereinamasis procesas yra švelnesnis. Viršįtampių ribotuvo 
principinė schema parodyta 4.13 pav. 

Viršįtampių ribotuvai naudojami įrenginių izoliacijai apsaugoti 
nuo komutacinių ir atmosferinių viršįtampių įžemintos, izoliuotosios 
ar kompensuotosios neutralės tinkluose. 
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Rd 

U(t) 

 

4.13 pav. Viršįtampių ribotuvo principinė schema: Rd – netiesinė varža 
 

Tipinė voltamperinė ribotuvo charakteristika pateikta 4.14 pav. 
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4.14 pav. Viršįtampių ribotuvo voltamperinė charakteristika:   

A – 8/20 impulso charakteristika; K – 30/60 komutacinių viršįtampių 
bandomajam impulsui; T – 1/4 impulso charakteristika 

 

Viršįtampių ribotuvo voltamperinė charakteristika priklauso 
nuo viršįtampių vyksmo: A – lygis, kai izoliaciją veikia atmosferinių 
viršįtampių visa banga, K – lygis, kai vyksta pereinamasis procesas ir 
T – lygis, kai susidaro trumpas stataus fronto impulsas 1/4 (1 µs fron-
to statumas ir 4 µs impulso trukmė), atsirandantis dėl kibirkštinio 
iškroviklio prisijungimo. 
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Viršįtampių ribotuvai apibūdinami tokiais parametrais: 
– Umd – ilgalaike didžiausia elektros tinklo darbo įtampa, 
[kV];  

– Uc – ilgalaike didžiausia ribotuvo darbo įtampa, [kV]. 
Parenkant ribotuvą galioja sąlyga: Uc>Umd (4.1 lentelėje 
nurodyta efektinė Uc vertė); 

– Up – liekamąja įtampa, [kV], kai teka didžiausia impulsinė 
srovė (8/20 impulsas); 

– Ups – liekamąja įtampa, [kV], kai teka didžiausia 
komutacinio impulso srovė (30/70 impulsas); 

– W – ribotuvo absorbuojamos energijos kiekiu, [kJ/kV⋅Ur]. 
Viršįtampių ribotuvo galią apribojanti nuo ilgos trukmės 

pereinamųjų viršįtampių yra nominalioji efektinės reikšmės įtampa 
Ur. Šis dydis leidžia įvertinti energijos ribą, iki kurios ribotuvas gali 
išlikti termiškai stabilus. 4.15 pav. yra parodyta 110 kV įtampos 
viršįtampių ribotuvo voltamperinė charakteristika silpnųjų srovių 
srityje bei jo nominaliosios amplitudinės įtampos reikšmės lygis. 
Esant tokiai įtampai ribotuvo netiesine varža teka srovė, lygi  
I=50 mA. 

 

4.15 pav. Viršįtampių ribotuvo  
voltamperinė charakteristika silpnųjų srovių diapazone 
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Viršįtampių ribotuvas TOV yra išbandomas 50 mA srove iki 10 
s trukmės. TOV (pirmosiomis angliškų žodžių Temporary Over–
Voltages raidės) bandymu nustatomos ilgalaikės (1 sekundės ir 10 se-
kundžių) trukmės leistinosios didžiausios įtampos vertės ribotuvui. 
Viršijus šias įtampos vertes gali perkaisti ribotuvo netiesinė varža ir 
persislinkti jo voltamperinė charakteristika (4.16 pav.). Stabilumo ga-
rantuota suminė terminė energija yra ne mažesnė už dydį, apskaič-
iuotą pagal formulę: 

 

 tIUA rT ⋅⋅=  [kJ].  (4.13) 
 
Įkaitęs viršįtampių ribotuvas tokį energijos kiekį gali išsklaidyti 

į aplinką per palyginti ilgą laiką, per dešimtis minučių. Po to, kai 
viršįtampių ribotuvo temperatūra nukrinta iki 40 ºC, ribotuvas vėl 
tampa pajėgus tais pačiais liekamųjų įtampų lygiais riboti viršįtam-
pius. Gamintojai garantuoja stabilias viršįtampių ribotuvo charakte-
ristikas tik tada, kai jis viršįtampius riboja pakankamai atvėsęs. 

Gamintojų duomenimis voltamperinės varistorių charakteristi-
kos silpnųjų srovių srityje padidėjus temperatūrai 100º gali sustiprėti 
nuo 10 iki 100 kartų [49]. Viršįtampių ribotuvas nominaliąja Ur įtam-
pa funkcionalumo TOV testu bandomas neįšildytas ir tik vienkartiniu 
10 s trukmės impulsu. Viršįtampių ribotuvų sąlygų blogėjimo versiją 
įrodo atlikti tyrimai srovių ir energijų pasiskirstymo tarp pastotės ri-
botuvų, kai šynų ribotuvo voltamperinės charakteristikos buvo per-
stumtos iš normalios padėties (4.16 pav. 1-oji kreivė) į padėtis, atitin-
kančias įkaitusį varistorių – 2-oji kreivė, kai temperatūra padidėja 
daugiau nei 100 º, ir 3-ioji – daugiau nei 200 º. 
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4.16 pav. Varistorių voltamperinės  
charakteristikos esant skirtingoms temperatūroms:  

1 – esant normaliai temperatūrai, 2 – viršijusiai 100º, 3 – viršijusiai 200º   
 

Racionalu yra naudoti viršįtampių ribotuvus įrenginių apsaugai 
nuo žaibo ir komutacinių viršįtampių, neatjungiant jų nuo tinklo. Ap-
saugos sistemų su ribotuvais efektyvumą (apsaugotų įrenginių izolia-
cijos patikimumą) lemia linijų apsaugos nuo žaibo efektyvumas, tin-
klo elektromagnetinės savybės, ribotuvų išsidėstymas tinkle, ribotuvų 
kokybė bei jų apsauginės charakteristikos (Uc, Ur, liekamoji įtampa 
esant įvairiems impulsams, energetinė geba). 

Viršįtampių ribotuvo ribojamų žaibo viršįtampių dydis priklau-
so nuo tinklo elektromagnetinių savybių. Srovė, tekanti per viršįtam-
pių ribotuvą, priklauso nuo veikiančių viršįtampių pobūdžio. Kai at-
sklinda visos bangos formos impulsas, pereinamasis procesas srovei 
tekant per ribotuvą parodytas 4.17 pav.  
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4.17 pav.  Pereinamasis procesas srovei  

tekant per ribotuvą, kai veikia 1,2/50 formos banga 
 

4.18 pav., a parodytas srovės kitimas viršįtampių ribotuve, 
prijungtame prieš galios transformatorių, 110 kV įtampos skirstykloje 
(linija atsklinda 8/20 žaibo viršįtampių banga). Pereinamasis procesas 
ant galios transformatoriaus įvado parodytas 4.18 pav., b.  

 

 
a) 
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b) 

4.18 pav. Srovės, tekančios per ribotuvą, kitimas (a)  
ir viršįtampių ant saugomo galios transformatoriaus įvado kitimas (b),  

kai veikia 8/20 formos banga 
 

4.3. Pastočių elektros  
įrenginių apsauga nuo viršįtampių 

Viršįtampiai elektros tinkle, susiformavę dėl įvairių išorinių ir 
vidinių trikdžių, gali viršyti pastotėse esančių elektros įrenginių ga-
mintojų garantuotas bandomąsias įtampas. Elektros įrenginių izolia-
cijai apsaugoti turi būti naudojamos apsaugos nuo viršįtampių prie-
monės. Pastočių skirstyklose iki 110 kV įtampos tinkle pavojingiausi 
žaibo sukelti viršįtampiai, o 330 kV ir aukštesnės įtampos – pavojingi 
ir komutaciniai viršįtampiai, nes elektros įrenginių vidinės izoliacijos 
lygis žemesnis už aukščiausią galimų viršįtampių lygį. 

Įrenginių izoliacija turi būti atspari viršįtampių poveikiui ir ilga-
laikei leistinajai didžiausiai darbo įtampai. Nominalioji įrenginių 
įtampa elektros tinkle apibrėžiama optimalia darbo įtampa eksploa-
tavimo metu. Tinklo darbą visą laiką veikia įvairiausi darbo įtampos 
švytavimai, kuriuos sukelia apkrovų, tinklo schemų, generatorių skai-
čiaus pasikeitimai. Taip pat turi įtakos trumpieji jungimai, grandies 
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atsijungimas ir panašūs režimai, kai įtampa viršija ilgalaikę leistinąją 
darbo įtampą. Visa tai mažina elektros įrenginių izoliacijos darbo pa-
tikimumą. Pramoninio dažnio įtampa gali kisti trumpais impulsais, 
sukeltais pereinamųjų procesų arba išorinių veiksnių. Elektros įrengi-
niams yra nustatytos didžiausios leistinos elektros tinklo darbo įtam-
pos (4.1 lentelė) [11]. Yra apibrėžtos tam tikros elektros įrenginių 
darbo įtampos ribos, atitinkančios viršutinę didžiausią leistiną ribą: 
20 % 3–20 kV linijoje, 15 % 35–220 kV linijoje, 10 % 330kV linijoje 
ir 5 % 500 kV linijoje. 
 
4.1 lentelė. Didžiausios leistinos darbo įtampos 
 
Nominalioji 
įtampa, kV 

6 10 35 110 150 220 330 

Didžiausia leistina 
įtampa, s.v. 

1,2 1,2 1,15 1,15 1,15 1,15 1,10 

 
Elektros įrenginių izoliacijos kokybei įvertinti ir izoliacijos at-

sparumui nuo vidinių viršįtampių apibūdinti yra nustatytos standarti-
zuotos 1 minutės trukmės bandomosios įtampos įrenginiams, dirban-
tiems izoliuotosios neutralės režimu (4.2 lentelė), ir efektyviai 
įžemintos neutralės režimu (4.3 lentelė) [11, 59]. 

Bandomosios įtampos garantuoja, kad įrenginių izoliacija per 
visą eksploatavimo laikotarpį ir atliekant bandymus, numatytus izo-
liacijos kokybei įvertinti, veiks. 

Kai kurių įtampų elektros įrenginių izoliacijos impulsinės ban-
domosios įtampos (pagal IEC 60694 standartą) izoliuotosios neutra-
lės tinklui pateiktos 4.4 lentelėje, o efektyviai įžemintos neutralės 
tinklui – 4.5 lentelėje [59]. 
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4.2 lentelė. Elektros įrenginių (iki 35 kV įtampos) 

su normalia ir susilpninta izoliacija bandomosios įtampos 
 

Bandomoji įtampa, kV 

Galios transformatorių, šuntinių ir 
lanko gesinimo reaktorių 

Aparatų, srovės ir įtampos transformatorių, 
sroves ribojančių reaktorių, izoliatorių, 
įvadų, ryšio kondensatorių, ekranuotųjų 
srovėlaidžių, renkamųjų šynų, KSĮ, KTP 

Prieš eksploatavimą ir 
eksploatuojant 

Elektros 
įrenginio 
įtampa, 
kV 

Gamin-
tojo 

Prieš 
eksplo-
atavimą 

Eksploa– 
tuojant 

Gamintojo 
Porcelianinė 
izoliacija 

Kitų tipų 
izoliacija 

Iki 0,69 5,0/3,0 4,5/2,7 4,3/2,6 2,0 1,0 1,0 
3 18/10 16,2/9,0 15,3/8,5 24 24,0 21,6 
6 25/16 22,5/14,4 21,3/13,6 32(37) 32(37) 28,8(33,3) 
10 35/24 31,5/21,6 29,8/20,4 42(48) 42(48) 37,8(43,2) 
15 45/37 40,5/33,3 38,3/31,5 55(63) 55(63) 49,5(56,7) 
20 55/50 49,5/45 46,8/42,5 65(75) 65(75) 58,5(67,5) 
35 85 76,5 72,3 95(120) 95(120) 85,5(108) 

 

Pastabos: Elektros įrenginių bandomoji įtampa: skaitiklyje – 
normalios izoliacijos; vardiklyje – susilpnintos izoliacijos. Aparatų 
izoliacijos bandomoji įtampa žemės atžvilgiu ir tarp polių (skliauste-
liuose nurodytos) – su dviem nutraukimais poliuje. 
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4.3 lentelė. Elektros įrenginių (GOST 1516.1–76 standartas), kurių įtampa 
didesnė kaip 35 kV, izoliacijos bandomųjų įtampų vertės 
 

Bandomoji įtampa, kV 
Galios 

transformatoriai, 
šuntiniai 
reaktoriai 

Elekt-
ros 
Įrengi-
nio 

įtampa, 
kV 

Tarp 
apvijos 
ir 

žemės 

Tarp 
fazių 

Elektromag–
netiniai 
įtampos 

transformato-
riai, sroves 
ribojantys 
reaktoriai 

Aparatai, 
srovės 

transformato-
riai (ne 
alyviniai), 
izoliatoriai 

Alyviniai 
jungtuvai, 
srovės 

transforma-
toriai, ryšio 
kondensato-

riai 

Atskirai 
bandomi 
įvadai 

(transforma-
torių, reaktorių 
ir aparatų) 

110 280 
200 

    --- 
200 

280 
200 

295 
230 

280 
200 

280 
265 

150 320 
230 

415 
275 

355 
275 

375 
300 

355 
275 

355 
340 

330 670 
460 

875 
575 

670 
460 

700 
560 

670 
500 

670 
630 

 

Pastabos: elektros įrenginių bandymo įtampa: skaitiklyje – 
išorinės izoliacijos; vardiklyje – vidinės izoliacijos. Jeigu gamyklos do-
kumentuose nurodyta, kad bandymai atlikti kitokia įtampa, negu nu-
rodyta lentelėje, bandymo įtampa prieš eksploatavimą ir eksploatuo-
jant turi būti atitinkamai pakoreguota. 
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4.4 lentelė. Elektros įrenginių (pagal IEC 60694 standartą),  

kurių įtampa didesnė kaip 36 kV, izoliacijos bandomųjų įtampų vertės 
 
Elektros įrenginio Bandomoji įtampa, kV 

įtampa, kV Tarp fazės ir žemės Izoliacinio tarpo 
72,5 140 160 
100 150 175 
123 185 210 
145 230 265 
170 275 315 
245 360 415 
300 380 450 
362 450 520 
 

 
4.5 lentelė. Elektros įrenginių (iki 35 kV įtampos) normalios  
ir susilpnintos izoliacijos impulsinių bandomųjų įtampų vertės 

 

 Bandomoji įtampa, kV 

 Visa banga Trumpoji banga 

Elektros 
įrenginio 
įtampa, 
kV 

Galios, 
srovės ir 
įtampos 
transforma-
torių ir 
reaktorių 

Izoliatorių ir 
ryšio 

kondensa-
torių 

Izoliacini
o tarpo 

Galios 
transfor-
matorių ir 
reaktorių 

Aparatų, 
srovės ir 
įtampos 
transfor-
matorių 

Izoliatorių 
ir ryšio 
konden-
satorių 

3 44/42 -/44 -/50 50/50 50/50 -/52 
6 60/57 -/60 -/65 70/70 70/70 -/73 
10 80/75 -/80 -/90 90/90 90/90 -/100 
15 108/100 -/105 -/115 120/120 120/120 -/125 
20 130/120 -/125 -/140 150/150 150/150 -/158 
24 150/140 -/150 -/165 170/175 175/175 -/185 
35 200/185 -/195 -/220 225/230 230/230 -/240 
 
Pastaba: Elektros įrenginių bandomoji įtampa: skaitiklyje – 

vidinės izoliacijos; vardiklyje – išorinės izoliacijos. 
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4.6 lentelė. Elektros įrenginių (GOST 1516.1–76 standartas)  
(didesnės kaip 35 kV įtampos) izoliacijos impulsinių bandomųjų įtampų 

vertės 
 

Bandomoji įtampa,  kV 

Visa banga  Trumpoji banga,  Elektros 
įrenginio 
įtampa, 
kV 

Galios 
transfor-
matorių  

Įtampos 
transfor-
matorių 

Aparatų, 
srovės 
transfor-
matorių 

Galios 
transfor-
matorių  

Srovės ir 
įtampos 
transfor-
matorių 

Ryšio 
kondensa-
torių 

110 480/460 480/460 475/480 550/570 550/570 600/600 
150 550/500 550/630 585/660 600/625 760/785 825/825 
220 750/690 750/900 835/900 835/860 1090/1130 1190/1190 
330 1050/1000 1200/1150 1100/1150 1150/1250 1300/1350 1400/1400 

 

Pastaba: Elektros įrenginių bandomoji įtampa: skaitiklyje – 
vidinės izoliacijos; vardiklyje – išorinės izoliacijos. 

 

 

4.7 lentelė. Elektros įrenginių (iki 36 kV įtampos)  
izoliacijos bandomųjų įtampų vertės izoliuotosios neutralės tinklui 

 
Impulsinė bandomoji įtampa pagal IEC 

60694 standartą Up (amplitudinė vertė), kV
 

Elektros įrenginio 
įtampa, kV 

Tarp fazės ir žemės 
Tarp izoliacinio 

tarpo 

3,6 20/40 23/46 
7,2 40/60 46/70 
12 60/75 70/85 
17,5 75/95 85/110 
24 95/125 110/145 
36 145/170 165/195 
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Pastaba: Skaitiklyje – visa banga; vardiklyje – trumpoji banga. 
4.8 lentelė. Elektros įrenginių (didesnės kaip 36 kV įtampos)  

izoliacijos bandomųjų įtampų vertės įžemintosios neutralės tinklui 
 

Impulsinė bandomoji įtampa pagal IEC 
60694 standartą Up (amplitudinė vertė), kV

 Elektros įrenginio 
įtampa, kV 

Tarp fazės ir žemės Izoliacinio tarpo 

72,5 325/– 375/– 

100 380/450 440/520 

123 450/550 520/630 

145 550/650 630/750 

170 650/750 750/860 

245 850/950 950/1050 

300 950/1050 1120/1220 

362 1050/1175 1255/1380 

 

Pastaba: Skaitiklyje – visa banga; vardiklyje – trumpoji banga. 
 

Buvusios SSSR įmonėse pagamintų, 110–330 kV įtampos įren-
ginių izoliacijos atsparumas yra apibūdinamas 50 Hz dažnio 1 mi-
nutės trukmės bandomąja įtampa: 110 kV įrenginių – 200 kV, o 330 
kV įrenginių – 460 kV (galios ir įtampos transformatorių) bei 500 kV 
(srovės transformatorių ir ryšių kondensatorių). Pagal IEC 60694 
standartą pagamintų įrenginių bandomosios 50 Hz dažnio įtampos 
atitinkamai yra: 123 kV įrenginių – 185 kV, o 362 kV – 450 kV [11, 
59].  

110–123 kV įrenginių bandomųjų įtampų pasiskirstymas, tols-
tant nuo pagrindinio pastotės įrenginio galios transformatoriaus, pa-
rodytas 4.19 pav. 
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l, m 

U, kV 

185 
2 

T 

200 

1 

30  45  0 
ST RK 

 
4.19 pav. Pastotės elektros įrenginių 1 minutės trukmės  

50 Hz dažnio bandomųjų įtampų 110–123 kV skirstykloje pasiskirstymas:  
T – galios transformatorius; ST – srovės transformatorius;  

RK – ryšio kondensatorius 
 

330–362 kV įrenginių bandomųjų įtampų pasiskirstymas, tols-
tant nuo pagrindinio pastotės įrenginio galios transformatoriaus, pa-
rodytas 4.20 pav. 

 

l, m 

U, kV 

2 

T 

400 

1 

50  75  0 
ST RK 

 
4.20 pav. Pastotės elektros įrenginių 1 minutės trukmės  

50 Hz dažnio bandomųjų įtampų 330–362 kV skirstykloje pasiskirstymas:  
T – galios transformatorius; ST – srovės transformatorius;  

RK – ryšio kondensatorius 
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Bandomosios 50 Hz dažnio 1 minutės trukmės įtampos api-
būdina įrenginių izoliacijos atsparumą rezonansiniams bei komutaci-
niams viršįtampiams.  

Izoliacijos atsparumas dėl žaibo sukeltų viršįtampių bandomas 
impulsine visa arba trumpąja banga. 

Elektros įrenginių, pagamintų buvusios SSSR įmonėse ir eks-
ploatuojamų Lietuvos energetikos sistemoje, impulsinės bandomo-
sios įtampos yra šios: 110 kV įrenginių – 425 kV, srovės transformato-
riams, kitiems įrenginiams – 480 kV (visa banga), ir 550 kV – visiems 
įrenginiams (trumpoji banga); 330 kV įtampos įrenginių – 1050 kV 
galios transformatoriams, 1100 kV – srovės transformatoriams, 1200 
kV – įtampos transformatoriams ir ryšio kondensatoriams (visa ban-
ga), ir 1150 kV – galios transformatoriams, 1300 kV – srovės ir įtam-
pos transformatoriams, 1400 kV – ryšio kondensatoriams (trumpoji 
banga) [11, 59]. 

Įrenginių, pagamintų pagal IEC standartą, izoliacijos atsparu-
mas impulsinei įtampai apibūdinamas taip: 123 kV įtampos įrenginių 
–450 kV (visa banga), 550 kV (trumpoji banga); 362 kV įtampos įren-
ginių –1050 kV (visa banga), 1175 kV (trumpoji banga). Pastotėse 
pradėjus naudoti viršįtampių ribotuvus vietoj ventilinių iškroviklių bei 
įrenginius, pagamintus pagal IEC standartą, kurių bandomosios įtam-
pos yra žemesnės, iškyla įrenginių izoliacijos suderinimo problema, 
ypač kai įrenginiai nutolę nuo viršįtampių ribotuvų (įrengtų prie ga-
lios transformatorių), nes bandomosios įtampos nurodytos standarte 
yra tos pačios. 

110–123 kV įtampos įrenginių impulsinių visos bangos ban-
domųjų įtampų pasiskirstymas, tolstant nuo pagrindinio pastotės 
įrenginio galios transformatoriaus, parodytas 4.21 pav., o 330–362 kV 
įtampos įrenginių– 4.22 pav. 
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4.21 pav. Pastotės 110–123 kV skirstyklos elektros 

 įrenginių visos bangos bandomųjų įtampų pasiskirstymas 
 

Ventiliniai iškrovikliai, įrengti prie galios transformatorių, 
pažemina viršįtampio lygį, tuo apsaugodami jų izoliaciją nuo pavo-
jingų neleistinų pagal bandomąsias įtampas viršįtampių. Pastotėje 
naudojant ventilinius iškroviklius viršįtampio lygis pažeminamas iki 
liekamosios įtampos. Viršįtampio lygis skirstykloje, tolstant nuo ven-
tilinio iškroviklio aukštėja ir elektros įrenginius (srovės ir įtampos 
transformatorius, ryšio kondensatorius ir kt.), nutolusius nuo ventili-
nio iškroviklio, veikia aukštesni viršįtampiai. Pagamintų pagal GOST 
(standartą) elektros įrenginių (srovės ir įtampos transformatorių ar 
ryšio kondensatorių) izoliacija turi didesnę atsargą pagal bandomą-
sias įtampas ir leistinojo įtampos lygio neviršija. 
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4.22 pav. Pastotės 330–362 kV skirstyklos elektros  
įrenginių visos bangos bandomųjų įtampų pasiskirstymas 

 
Viršįtampių ribotuvo efektyvumui nustatyti apskaičiuojamas 

pereinamasis procesas. Viršįtampiams apskaičiuoti buvo sudarytos 
pastočių elektros tinklo įrenginių su netiesinėmis voltamperinėmis 
charakteristikomis skaičiuojamosios schemos ir metodika gautoms 
lygtims spręsti. Viršįtampių banga imituojama prijungus ekvivalen-
tinės srovės generatorių. Kadangi atmosferinių viršįtampių procesai 
trumpi (šimtai µs), tinklo linijos modeliuojamos be atspindžių, t. y. 
bangine varža Z. 

Pradėjus naudoti įrenginių izoliacijos apsaugai viršįtampių ri-
botuvus kokybiškai pakito izoliacijos suderinimo strategija. Ribotuvai 
viršįtampio lygį sumažina apie 20–25 % ir kartu padidina apsaugos 
efektyvumą. Tačiau ribotuvų apsaugos zona susiaurėja, palyginti su 
iškroviklių apsaugos zona. Gamintojai rekomenduoja ribotuvus 
įrengti arčiau saugomo objekto. Ankstesnėje pastotės įrenginių ap-
saugos strategijoje pagrindinis saugomas elementas buvo tik transfor-
matorius. Įrengtas prie transformatoriaus iškroviklis saugo visą pa-
stotę, nes jo apsauginė zona, įvertinus tai, kad kitų pastotės įrenginių 
izoliacija atsparesnė viršįtampiams (bandomosios impulsinės įtampos 
aukštesnės), yra 120 – 130 m. Ribotuvų saugoma zona yra siauresnė 
dėl to, kad ribotuvas viršįtampius riboja tolygiai. Šiame darbe nag-
rinėjamos ribotuvų apsaugos zonos, esant skirtingiems ribotuvų para-
metrams. 
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330 kV viršįtampių ribotuvo atstumo iki saugomų objektų pri-
klausomybė nuo Uc parodyta 4.23 pav.: a– iki galios transformato-
riaus, b – iki kitų įrenginių. 
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4.23 pav. : Viršįtampių ribotuvo didžiausias atstumas:  
a– iki galios transformatoriaus; b–iki kitų įrenginių 

 
Zonų skaičiavimai atlikti 1200 kV ir 2000 kV bandomosios 

įtampos visoms bangoms. Viršįtampių ribotuvų zona yra mažesnė už 
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skirstyklos plotą. Pagal apytikrę metodiką apskaičiuotos viršįtampių 
ribotuvų zonos yra gana siauros.  

Nustatant leistinąjį viršįtampio lygį, realios apsaugos zonos yra 
didesnės kaip apskaičiuotos pagal supaprastintą modelį. Todėl pa-
stotės įrenginių apsaugai nuo viršįtampių parinkti būtina išanalizuoti 
viršįtampio lygius, įvertinant pastotės konfigūraciją.  

Žaibo išlydžio sukeltų viršįtampių amplitudė žaibo išlydžio vie-
toje, kai išlydis tenka laidui, apribota linijos izoliacijos atsparumu. At-
virkštinio izoliacijos pramušimo metu viršįtampių amplitudė apribota 
pramušimo momentu, nesvarbu, ar išlydis įvyksta impulso fronte, ar 
gęstančioje dalyje, bei įtampos kritimu įžeminimo įrenginiuose ir at-
ramos induktyviojoje varžoje. Linijose susiformavę visos bangos im-
pulsai pavojingesni nei trumposios bangos impulsai, kurie greičiau 
gęsta dėl impulsinio vainikinio išlydžio ir energetinių nuostolių. At-
virkštinio izoliacijos pramušimo metu susiformavusios bangos pavo-
jingos tarpvijinei transformatorių izoliacijai. 

Pastotės skirstykla iš linijos atsklidusioms žaibo išlydžio sukel-
toms viršįtampių bangoms – sudėtingas virpamasis kontūras su įvai-
raus pobūdžio daugybiniais atspindžiais. Šiame virpamajame kontūre 
įrenginiai modeliuojami talpomis, o šynos tarp įrenginių – linijų at-
karpomis su paskirstytaisiais parametrais. Apibendrintos 110–330 kV 
pastočių skirstyklos įrenginių įėjimo talpos pateiktos 4.9 lentelėje. 
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4.9 lentelė. Pastočių skirstyklos įrenginių talpos 
 

Talpa įtampai esant Un, kV Eil
.Nr 

Įrenginio pavadinimas 
110 220 330 

1 Galios transformatoriai ir 
autotransformatoriai 

1600 2000 3000 

2 Ryšio kondensatoriai ir įtampos dalikliai 6400 3200 2100* 
7000 

3 Elektromagnetiniai įtampos 
transformatoriai 

300 300 300 

4 Oriniai jungtuvai 130 150 250 
5 Alyviniai jungtuvai:    
  - įjungti 800 800 - 
  - atjungti 500 500 - 
6 Skyrikliai:    
  - įjungti 60 100 150 
  - atjungti 40 60 100 
7 Ventiliniai iškrovikliai ir viršįtampių 
ribotuvai 

60 80 100 

8 Srovės transformatoriai 150 150 900 
 

* Skaitiklyje trijų elementų, vardiklyje dviejų elementų. 
 
Skirstyklos šynų savitosios talpos ir banginės varžos 110–330 kV 

įtampos sistemoms pateiktos 4.10 lentelėje. 
Modeliuojant pereinamuosius procesus pastotėje, sudaroma 

detali skaičiuojamoji schema pagal geometrinį pastotės įrenginių 
išdėstymą. Schemos elementai – matavimo ir galios transformatoriai 
– modeliuojami ekvivalentinėmis talpomis, šynos – linijų atkarpomis, 
linijos, prijungtos prie pastotės, – banginėmis varžomis.  

4.24 pav. parodyta 110 kV pastotės skirstyklos su dviem įvadais 
ekvivalentinė skaičiuojamoji schema.  
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4.10 lentelė. Skirstyklos šynų savitosios talpos ir banginės varžos 
 

 
Šynų  

Šynų 
pakabinimo 
aukštis,m 

Savitoji šynų talpa, 
pF/m 

Šynų banginė varža, Ω 

 
Įt
am
pa
, k
V
 

laidai 
vi
rš
ut
in
is
 

vi
du
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ni
s 

že
m
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in
is
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ut
in
is
 

 
vi
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ni
s 
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m
ut
in
is
 

ek
vi
va
-

le
nt
in
is
 

110 1хАС 
300/39 

10,3 6,8 5,0 7,5 7,9 8,3 7,7 447 422 404 425 

220 2хАС 
300/39 

15,7 10,0 7,0 10,1 9,8 10,5 9,5 366 339 318 340 

330 2хАС 
300/39 

13,7 8,7 7,5 9,3 10,1 10,3 9,7 358 331 322 340 

 
Didžiausių viršįtampių pasiskirstymas pastotės be ribotuvų 

mazguose, kai banga atsklinda linija L2, pateikti 4.11 lentelėje (480–
600 kV bangos amplitudei). 

 
4.11 lentelė. Didžiausių viršįtampių  

pasiskirstymas pastotėje be ribotuvų, kai banga atsklinda linija L2 
 

Didžiausias viršįtampis pastotės mazge, esant bangos formai, 
kV 

Mazgo 
numeris 

1/4 8/20 1,2/50 1,2/2 
1 402 588 742 311 
2 377 591 727 175 
3 377 593 735 213 
4 410 587 738 281 
5 416 587 732 277 
6 432 587 737 308 
7 390 578 725 267 
8 400 582 726 258 
9 405 586 725 260 
10 407 586 726 268 
11 393 588 723 213 
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4.24 pav. 110 kV skirstyklos ekvivalentinė skaičiuojamoji schema:  
10 – atkarpos tarp mazgų ilgis; 10 – mazgo numeris; Z– linijos banginė varža 
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Pereinamasis procesas ant transformatoriaus įvado (3 mazgas) 
atsklidus į pastotę atmosferinio viršįtampio visai bangai, parodytas 
4.25 pav. 
 

 
4.25 pav. Pereinamasis procesas prie transformatoriaus  

įvado, kai į pastotę atsklinda atmosferinio viršįtampio 1,2/50 formos banga 
 

Pagal skaičiavimo rezultatus (4.11 lentelė) pastotės įrenginių 
izoliacijai pavojingiausios yra visos bangos (1,2/50 ir 8/20), atsklidu-
sios iš linijos dėl žaibo išlydžių sukelto viršįtampio. 

Didžiausių viršįtampių pasiskirstymo pastotėje (4.24 pav.), kai 
ribotuvas prijungtas prieš galios transformatorių (2 mazgas), o 
viršįtampių banga atsklinda linija L2, skaičiavimo rezultatai pateikti 
4.12 lentelėje. 
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4.12 lentelė. Didžiausių viršįtampių  

pasiskirstymas pastotėje su ribotuvu prieš galios transformatorių 
 

Didžiausias viršįtampis pastotės mazge bangos 
formoms, kV 

Pastaba Mazgo 
nu-
meris 

8/20 1,2/50  
1 323 561  
2 219 240 Ribotuvas 
3 291 424  
4 298 564  
5 263 555  
6 273 600  
7 302 494  
8 280 493  
9 253 482  
10 264 518  
11 324 354  

 
Pagal skaičiavimo rezultatus matyti, kad vienas viršįtampio ri-

botuvas, įrengtas prieš galios transformatorių (2 mazgas), visų pa-
stotės įrenginių izoliacijos apsaugoti negali. Dalies srovės transforma-
torių izoliaciją gali veikti viršįtampiai aukštesni nei bandomoji impul-
sinė įtampa, garantuojanti patikimą įrenginių izoliacijos darbą. 
Tinkamai pastotės įrenginių apsaugai tikslinga padidinti viršįtampių 
ribotuvų skaičių. Viršįtampių ribotuvus įrengus pastotės ryšio su siste-
ma linijose, didžiausių viršįtampių lygis pateiktas 4.13 lentelėje. 
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4.13 lentelė. Didžiausių viršįtampių pasiskirstymas pastotėje su 

 ribotuvu, įrengtu prieš galios transformatorių, ir maitinimo linijų pradžioje 
 

Didžiausias viršįtampis pastotės mazge 
bangos formoms, kV 

Pastaba Mazgo 
numer
is 

8/20 1,2/50  
1 220 222 Ribotuvas 
2 217 225 Ribotuvas 
3 297 324  
4 284 263  
5 281 286  
6 285 338  
7 216 217 Ribotuvas 
8 257 283  
9 280 290  
10 253 326  
11 264 311  

 

Priartinus viršįtampių ribotuvą prie transformatoriaus dėl gana 
didelio pastotės gabarito dalis įrenginių (atokiau stovintys srovės ir 
įtampos transformatoriai bei ryšio kondensatoriai) lieka nepakanka-
mai apsaugoti. Jeigu apsaugai bus naudojami viršįtampių ribotuvai, 
tada projektuojant reikia apskaičiuoti pereinamuosius procesus ir nu-
statyti galimus viršįtampio lygius. 

Pagal komutacinių ir atmosferinių viršįtampių imitacinių mode-
lių schemose apskaičiuotus viršįtampius parenkamos viršįtampių ri-
botuvų vietos ir nustatomi jų techniniai leistinieji parametrai. 

4.4. Apsaugos nuo viršįtampių priemonių parinkimas 

Elektros energetikos sistemoje įrenginių izoliacijos apsaugai 
svarbu parinkti tinkamas apsaugos nuo viršįtampių priemones. Pa-
renkant jas 110 kV įtampos įrenginiams turi būti orientuojamasi į žai-
bo išlydžio sukeltus viršįtampius, o aukštesnės kaip 110 kV įtampos 
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įrenginiams – į visus galinčius susiformuoti viršįtampius. Be to, izo-
liuotosios neutralės tinkle (6 – 35 kV) turi būti įvertintas ilgalaikis (iki 
2 valandų) elektros tinklo režimas įžemėjus vienai fazei, kai kitose 
fazėse žemės atžvilgiu įtampa lieka linijinė. Žeminant apsaugos nuo 
viršįtampių priemonių veikimo pradžios įtampą būtina atsižvelgti į jų 
absorbuojamą energiją, jei ribojami komutaciniai viršįtampiai. Venti-
liniai iškrovikliai, naudojami iki 110 kV elektros tinkle, į komutaci-
nius viršįtampius nereaguoja, nes jų prisijungimo įtampa yra 
aukštesnė už komutacinių viršįtampių lygį.  

Šiuo metu Lietuvoje ir kitose šalyse plačiai naudojami viršįtam-
pių ribotuvai pradeda riboti viršįtampius tuomet, kai tinkle įtampa 
viršija ilgalaikę viršįtampių ribotuvo leistinąją įtampą Uc. Viršįtampių 
ribotuvai, kitaip nei ventiliniai iškrovikliai, reaguoja, kai įtampa 
viršija Uc. Todėl, parenkant viršįtampių ribotuvus, būtina įvertinti jų 
absorbuojamą energiją komutacinių viršįtampių ribojimo metu.  

Nustatant viršįtampių ribotuvų darbo sąlygas bei parenkant jų 
vietas būtina atlikti reikiamus pereinamųjų procesų, sukeltų žaibo 
išlydžio bei įvairių komutacijų, skaičiavimus ir jų analizę. Viršįtampio 
lygio ir ribotuvo sroviniai parametrai nustatomi modeliuojant įvairius 
režimus. 

Svarbiausia yra viršįtampių ribotuvo stabilumo charakteristika, 
kuri įvertinama stabilumo koeficientu  

 

 
c

TOV

U

U
T = .   (4.14) 

 

Čia T – viršįtampių ribotuvo stabilumo koeficientas; 
      UTOV – įtampa, viršijanti Uc. Pagal jos dydį vertinama, kiek 

laiko viršįtampių ribotuvas išlieka stabilus. 
Viršįtampių ribotuvo stabilumo charakteristiką pateikia gamin-

tojai. Viršįtampių ribotuvo stabilumo charakteristika parodyta 4.26 
pav. Stabilumo charakteristiką apibūdina dvi kreivės T=f(t). Ši funk-
cinė charakteristika parodo, kokio dydžio įtampą ir kiek laiko gali 
išlaikyti viršįtampių ribotuvas, kad išliktų stabilus. Pradinį dar nevei-
kusio viršįtampių ribotuvo stabilumą apibūdina a kreivė, o b kreivė 
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apibūdina įšilusio viršįtampių ribotuvo stabilumą, kai jis paveiktas 
100 kA 4/10 formos impulsu 60 °C aplinkoje. 

Parenkant viršįtampių ribotuvus pagal galimų didžiausių 
viršįtampių charakteristikas, turi būti įvertintas viršįtampių ribotuvų 
stabilumas. Ypač svarbu šias charakteristikas įvertinti, kai parenkami 
viršįtampių ribotuvai izoliuotosios neutralės tinkle. Šiame tinkle gali-
mi daugkartiniai, ilgai trunkantys ir pasikartojantys įžemėjimai ir li-
nijų komutavimas, esant įžemėjimui tinkle. Tokio režimo metu dėl 
daugkartinio viršįtampių poveikio svarbu nustatyti viršįtampių ribotu-
vo įšilimą ir jo energetines charakteristikas. 
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4.26 pav. Viršįtampių ribotuvo stabilumo charakteristika 
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4.5. IŠVADOS 

1. Įrenginių apsaugos ribotuvu ilgos trukmės pereinamųjų 
viršįtampių galią apribojanti nominalioji efektinė įtampa yra Ur. Pa-
renkant viršįtampių ribotuvus ši sąlyga turi būti įvertinta. 

2. Apsaugai nuo žaibo ir komutacinių viršįtampių racionalu 
naudoti įtampų ribotuvus, kurie įrenginius apsaugo neatjungdami jų 
nuo tinklo. Apsaugos sistemų su ribotuvais efektyvumas (apsaugotų 
įrenginių izoliacijos patikimumas) priklauso nuo linijų žaibosaugos 
efektyvumo, tinklo elektromagnetinių savybių, ribotuvų ar ventilinių 
iškroviklių tinkle išdėstymo, ribotuvų ar ventilinių iškroviklių ko-
kybės, elektrinių charakteristikų bei pastotės įrenginių bandomųjų 
įtampų lygio. 

3. 110–330 kV skirstykloje viršįtampių ribotuvų, įrengtų prieš 
galios transformatorių ar autotransformatorių nepakanka, kad 
didžiausių viršįtampių lygis būtų žemiau pastotės įrenginių izoliacijos 
bandomosios impulsinės įtampos lygio. 

4. Izoliuotosios neutralės 6–35 kV elektros tinkle parenkant 
viršįtampių ribotuvus pagal daugkartinio pasikartojančio įžemėjimo 
režimą turi būti įvertintas voltamperinės charakteristikos poslinkis 
silpnųjų srovių srityje. 

5. Optimaliam viršįtampių ribotuvų išdėstymui, jų darbo sąlygų 
įvertinimui ir charakteristikų parinkimui 110 – 330 kV skirstykloje tu-
ri būti atliekami didžiausių atmosferinių ir komutacinių viršįtampių 
charakteristikų (amplitudės ir poveikio trukmės) skaičiavimai. 
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V. IKI 1000 V ĮTAMPOS ELEKTROS  
TINKLO APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIŲ 

5.1. Viršįtampių iki 1000 V  
įtampos tinkle charakteristika 

Tobulėjant duomenų perdavimo, matavimo, valdymo bei kon-
trolės sistemoms, taip pat įvairiose srityse pradėjus naudoti mikropro-
cesorinę techniką dažnai susiduriama su įrenginių apsaugos nuo 
viršįtampių problemomis. Nustatyta, kad viršįtampiai sukelia apie  
16 % visų sutrikimų elektros maitinimo grandinėse [66]. 

Bet kuri įranga, tokia kaip kompiuteris, mechatronikos siste-
mos, įvairios technologinių procesų valdymo, ryšių sistemos ir t. t., ga-
li būti pažeista ar sugadinta viršįtampių, perduodamų per maitinimo 
ar duomenų perdavimo linijas. Viršįtampiai gali sutrikdyti ir progra-
minės įrangos darbą. 

Viršįtampis – tai laikinas elektromagnetinio lauko energijos 
perteklius elektrinės grandinės dalyje. Lietuvos standarte LST EN 
50160 viršįtampiai, atsirandantys iki 1 kV įtampos tinkle, skirstomi į 
laikinuosius pramoninio dažnio (santykiškai ilgos trukmės) ir perei-
namuosius (trumpalaikius švytuojančius arba nešvytuojančius). Api-
būdinant viršįtampius, pagrindas yra duomenų registravimas ir jų 
analizė. Vakarų Europos šalyse pereinamiesiems viršįtampiams re-
gistruoti naudojami įvairūs registratoriai arba automatizuotos matavi-
mo sistemos (AMS). Pavyzdžiui, kai kurios komutacinių impulsinių 
įtampų AMS geba užrašyti nuo 100 iki 3000 V amplitudės 
(aukštesnės amplitudės viršįtampiai tik fiksuojami) viršįtampių proce-
sus. Užrašomų viršįtampių vyksmo trukmė – nuo 10 ns iki 20 µs (pa-
vieniai impulsai) ir nuo 1 µs iki 2 ms (ilgalaikis procesas). Be to, AMS 
apskaičiuoja viršįtampių parametrus, užrašo jų atsiradimo laiką, ar-
chyvuoja duomenis. Naudojant vieną tokių sistemų keturiasdešimtyje 
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įvairios paskirties objektų (pramoninių, komercijos, buitinių), buvo 
išanalizuota 27811 pereinamųjų procesų, kurių bendra trukmė – 3428 
valandos. Pereinamųjų procesų, kurių amplitudė – per 3000 V, buvo 
91, nuo 1000 iki 3000 V – 112, nuo 500 iki 1000 V – 163, nuo 300 iki 
500 V – 418 [50, 66]. Didelės amplitudės viršįtampių poveikio rezulta-
tas – sugadinta elektroninė ir elektrotechninė įranga, izoliacijos užsi-
degimas ir gaisro kilimo galimybė, Jautrūs viršįtampiams yra serve-
riai, modemai, telekomunikacijų, relinės apsaugos, automatikos įran-
ga. Didelį pavojų kelia atmosferiniai viršįtampiai. Būtina pabrėžti, 
kad net esant išorinei apsaugai nuo žaibo yra didelė tikimybė pastatų 
instaliacijoje susidaryti viršįtampiams. Jų atsiradimo galimybė būna 
tuomet, kai šiurkščiai pažeidžiamos apsaugos nuo žaibo projektavimo 
normos bei nesilaikoma standartų (žr. III. 3.1). 

Impulsinių viršįtampių vertei turi įtaką tinklo pobūdis ir jo cha-
rakteristikos, atstumas tarp žaibo pataikymo vietos ir saugomos įran-
gos, įžeminimo tipas ir jo varža, vidaus tinklo šakotumas, maitinimo 
šaltinių parametrai. Apibendrinti rodikliai, apibūdinantys viršįtam-
pius iki 1000 V įtampos tinkle, pateikti 5.1 lentelėje [66]. 
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5.1 lentelė. Viršįtampius iki 1000 V įtampos tinkle apibūdinantys rodikliai 
 

Viršįtampiai Atsiradimo priežastys Parametrai Komentarai 
 
Laikinieji 
pramoninio 
dažnio  

Nesimetrinė apkrova, 
gedimai skirstomajame 
tinkle arba vartotojų 
įrenginiuose 

Trukmė iki kelių valandų, 
viršįtampiai gali būti iki 
linijinės įtampos dydžio 

 

 Gedimai 10/0,4 kV galios 
transformatoriaus 
aukštosios įtampos pusėje 

Iki 8,2 kV (pirmuoju 
momentu) įžeminimo 
įrenginiuose ir iki 1,5 kV 
vertės, kol teka srovė 

LST EN 50160 

Pereinamieji 
perjungimų 
metu 

Perjungimai elektros 
tiekimo sistemoje, arti 
pastatų elektros įrenginių, 
rezonanso reiškiniai dėl 
tiristorių darbo 

Trukmė iki 1000 µs, 
amplitudė iki 4,5–6 kV 
(gali būti ir aukštesnė)  

LST EN 50160 

Pereinamie-
ji, sukelti 
žaibo  

Tiesioginiai žaibo išlydžiai 
išoriniame elektros tinkle, 
indukuoti dėl žaibo išlydžio į 
artimus tinklui objektus 

Trukmė iki 50 µs. Galimas 
potencialo padidėjimas 
įžeminimo sistemoje iki 
100 kV, oro linijose iki 40 
kV, oro kabeliuose iki 10 
kV, požeminiuose 
kabeliuose – iki 6 kV. 
Indukuoti viršįtampiai 
galimi 0,5–2 kV ribose 

Žaibo srovė  
30–40 kA, 
didžiau-sia iki 
300 kA, dažnio 
spektras  
250–300 kHz, 
energija nuo  
0,1 iki 100 kJ 

 
Viršįtampių žemosios įtampos tinkle priežastys ir lygiai parody-

ti 5.1 pav. 
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5.1 pav. Viršįtampio priežastys ir lygiai 0,4 kV elektros tinkle 

5.2. Žaibo išlydžio ir jo sukeltų  
viršįtampių žala iki 1000 V įtampos įrenginiams 

Šiuolaikinis verslas, pramonė ir visuomeninės institucijos pri-
klauso nuo elektroninės informacijos įrangos darbo patikimumo ir 
nepertraukiamumo. Elektroninių duomenų apdorojimo procesų, ma-
tavimų ir kontrolės sistemos, visa technologija yra moderniausia pra-
monės dalis. Duomenų įrašymo įrenginiai yra tiesiogiai sujungti su 
biurų terminalais ir kompiuteriais per informacinius tinklus, susie-
jančius tarpusavyje pastatus, kartu sukuriant bendrą kompiuterinę in-
formacinę sistemą. Dažnai atvirieji tinklai, kur skirtingi kompiuteriai, 
skirtingos operacinės sistemos, sujungti tarpusavyje ir yra pagrindinė 
kompiuterinė sistema. Visa tai glaudžiai susiję ir priklauso vienas nuo 
kito. 

Pavyzdžiui, vietinių bankų kompiuteriai yra sujungti su kom-
piuteriniu centru centriniame banke. Tačiau ši sistema, su augančiais 
informacijos srautais, nuolat kenčia nuo išorinio įsikišimo. Taip 
pažeidžiamos perdavimo sistemos telefono ir duomenų tinkluose, 
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komutacijos stotyse. Jeigu sistema sugestų, dėl didelio apdorojamų 
duomenų skaičiaus galimi katastrofiški padariniai. 

Amerikos mokslininkai atliko apskaičiavimus dėl tokių pro-
blemų padarinių. Pasak jų, bankai be elektroninio duomenų apdoro-
jimo veiktų tiktai dvi dienas, prekybos įstaigos – 3,3 dienos, gamyba – 
4,9 dienos ir draudimo kompanijos – 5,6 dienos. IBM Vokietijos sky-
riaus tyrinėjimai atskleidė, kad verslas be funkcionuojančio elektroni-
nio duomenų apdorojimo Europoje gyvuotų vos 4,8 dienos. Ateityje 
šie skaičiai tik mažės. 

Kompiuterinės rizikos vertintojai pažymi, kad devynios iš 
dešimties verslo įmonių užsidarytų, jeigu kompiuteriai neveiktų dvi 
savaites. Panašius padarinius sukelia ir elektromagnetiniai trikdžiai, 
pažeidžiantys duomenų srautus ir sunaikinantys elektroninę įrangą. 

Tokia rizika gali būti kontroliuojama atliekant elektromagneti-
nio suderinamumo įvertinimą. Tai turi tiksliai apibrėžti sąlygas, ku-
rioms esant bet kokio tipo elektros įranga ir išoriniai elektromagneti-
niai reiškiniai, tokie kaip žaibo išlydis, netrikdytų kitų sistemų. 

Žaibo išlydžio ir viršįtampių padaryta žala didėja dėl šių veiks-
nių:  

• vis daugiau naudojama elektroninės įrangos ir sistemų;  

• naudojami žemesni signalų lygiai; 

• plečiasi duomenų perdavimo tinklų, užimančių vis didesnes 
teritorijas, naudojimas.  

Dažnai padaryta žala nėra vien sugadinta įranga, tai ir nutrauk-
ti gamybiniai procesai, sunaikintos duomenų bazės ir t.t. Tokia žala 
yra kur kas didesnė nei fizinė žala įrangai. 

Viena įtakinga Vokietijos draudimo kompanija parengė ata-
skaitą apie savo išmokėtas kompensacijas dėl įvairių atsitikimų. 
Nuostolių dėl elektromagnetinių trikdžių lygis per dešimtmetį išaugo 
[50]. 1984 metais nuostoliai siekė 8,5 % visų nuostolių, 1993 metais – 
net 34,6 %. Tai akivaizdus nuostolių, kuriuos padarė žaibo išlydžiai 
bei kiti viršįtampiai, padidėjimas. 

Šiuo metu tarptautinėmis normomis priimta, kad pavojingas 
tiesioginio žaibo išlydis veikia 2 kilometrų spinduliu. Šioje teritorijoje 
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elektroninės sistemos gali būti paveiktos ir netiesioginio žaibo 
smūgio. Tyrimo duomenimis žaibai ir viršįtampiai elektronikos įran-
gai padaro apie 31 % visų nuostolių [50]. 

Dėl to iškyla poreikis saugotis tiesioginio ir ypač netiesioginio 
žaibo išlydžio poveikio. 

5.3. Apsaugos priemonės nuo  
viršįtampių iki 1000 V įtampos tinkle 

Patikimam ir normaliam visos įrangos sistemos darbui pasta-
tuose užtikrinti yra naudojama apsauga nuo viršįtampių. Tik išsami 
viršįtampio lygio pasiskirstymo sistemoje analizė ir tinkamas ribotuvų 
bei iškroviklių parinkimas gali užtikrinti patikimą ir geriausią apsaugą 
nuo viršįtampių. Priešingu atveju įrangos sistemai viršįtampiai gali 
padaryti didesnę žalą. 

Pagal standartų IEC 1024-1 ir IEC 1312-1 rekomendacijas ap-
saugai nuo atmosferinių viršįtampių yra naudojami įvairūs apsaugos 
nuo impulsinių įtampų įtaisai. Naudojant tokius įtaisus, taikomi du 
pagrindiniai principai: 1) išskyrimas objektuose tam tikrų zonų LPZ 
(Lightning protection zone), kuriose yra leistini atitinkamo lygio 
viršįtampiai; 2) potencialų suvienodinimas. Pavojingiausios vietos pri-
skiriamos 0 zonai, o mažiausiai jautrios viršįtampiams vietos – 3 zo-
nai. Apsaugos nuo atmosferinių viršįtampių laiptai žymimi A, B, C ir 
D raidėmis (5.2 pav.).  

Zona LPZ0A– tai tokia zona, kur yra tiesioginio žaibo išlydžio 
pavojus, LPZ0B – zona, kurioje yra netiesioginio žaibo išlydžio pavo-
jus, į LPZ1 zoną patenka elementai, kuriems nėra pavojaus dėl tiesio-
ginio žaibo išlydžio ir kur srovės ant visų laidžių dalių yra mažesnės 
nei zonoje LPZ0B. Pastarojoje zonoje elektromagnetinis laukas gali 
būti sumažėjęs ir dėl ekranuojančių įrenginių. LPZ2 – papildoma zo-
na, kuri gali būti pasirinkta projektuojant vidinę apsaugą nuo žaibo, 
jeigu yra keliami atskiri reikalavimai (5.2 pav.). 

Apsaugos priemonės zonose turi būti suderintos tarpusavyje 
taip, kad žemesnio laipto apsaugos nepažeistų neleistinai didelė 
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viršįtampių energija. A klasės apsaugos įtaisai yra išorinė apsauga 
nuo žaibo, kuri apsaugo pastatą ir jame esančią elektros įrangą nuo 
tiesioginio žaibo išlydžio. B klasės apsaugos įtaisai įrengiami įvadinia-
me skyde ir riboja viršįtampį, kurį sukelia žaibo impulsinė srovė nuo 
35 iki 70 kA. Čia naudojami iškrovikliai, kadangi jie gali slopinti di-
desnes išlydžio sroves, atsiradusias po žaibo išlydžio, nei ribotuvai. C 
klasės viršįtampių ribotuvai įrengiami skirstymo skydeliuose po B 
klasės ribotuvų ir dažniausiai yra galinis apsaugos nuo viršįtampių 
laiptas. D klasės ribotuvai įrengiami tiesiogiai prie imtuvo ir turi apri-
boti viršįtampį, kurį sukelia iki 3 kA žaibo impulso srovė. Šios klasės 
ribotuvai apriboja viršįtampį iki 275 V. 

 

 
5.2 pav. Reikalavimai įrenginiams pagal apsaugos lygius 

 
Tam, kad C klasės ribotuvas nesuveiktų anksčiau nei B klasės, 

tarp šių klasių ribotuvų turi būti išlaikytas 7–15 m atstumas maitinimo 
trasoje arba įrengtas dirbtinis uždelsimas, panaudojant droselį, kurio 
induktyvumas L ≥ 5µH. Tai užtikrina nuoseklų ribotuvų veikimą. 
Priešingu atveju didelė išlydžio srovė pažeistų žemesnės pakopos ri-
botuvą. Kai kurie viršįtampių ribotuvų gamintojai siūlo B klasės ribo-
tuvus su žemu įtampos apsaugos lygiu. Tada tarp B ir C klasių ribo-
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tuvų nereikia naudoti papildomos induktyviosios varžos ar ilgo laidi-
ninko. 

Kad būtų užtikrinta elektroninės ir informacinių technologijų 
(IT) įrangos veikimas netgi tiesioginio žaibo išlydžio atveju, reikalingi 
apsaugos nuo viršįtampių skaičiavimai numatant reikiamas objekto 
apsaugos nuo žaibo priemones. Labai svarbu įtraukti visus galimus 
variantus. Minėtosios apsaugos zonų koncepcijos dalis yra ir išorinė 
apsauga nuo žaibo panaudojant oro vėdinimo sistemas, srovės nuve-
diklius, objekto įžeminimą, potencialų išlyginimą. 

Atsižvelgiant į reikalavimus ir įvairius įrangos duomenis, apsau-
gos yra skirstomos į žaibo impulso srovės ribotuvus ir viršįtampių, at-
sirandančių dėl perjungimo operacijų, ribotuvus, taip pat į kombinuo-
tuosius. 

Aukščiausi reikalavimai keliami žaibo impulsinės srovės ir 
kombinuotiesiems ribotuvams, kurie naudojami visose apsaugos zo-
nose, nuo LPZ0A iki LPZ2. 

Šie ribotuvai turi veikti greitai ir keletą kartų iš karto, nesuirda-
mi dėl pasikartojančių dalinių žaibo išlydžio srovių. Tokiu būdu 
išvengiama žaibo srovės prasiskverbimo į pastato elektros instaliaciją. 

Keliami reikalavimai viršįtampių ribotuvams priklauso nuo ap-
saugos zonos. Projektuojant apsaugą nuo viršįtampių, reikia parinkti 
apsaugos elementus taip, kad energija būtų absorbuojama palaipsniui 
žingsnis po žingsnio: pirmiausia sumažinama įeinanti žaibo išlydžio 
impulsinė srovė (ji gali būti pasiskirsčiusi dalimis), o po to – viduje in-
dukuoti viršįtampiai, susidariusieji dėl perjungimų. 

Parenkant elementą, saugantį įrangą nuo elektromagnetinių 
trikdžių, reikia žinoti pačios įrangos parametrus ir jos darbo režimą. 
Taigi nominalūs ribotuvo išėjimo parametrai ir saugomos įrangos įėji-
mo parametrai turi sutapti arba atitikti leistinas ribas. 

Parenkant B ir C klasių ribotuvus, turi būti atsižvelgiama į tai, 
kad pirma turi suveikti B klasės ribotuvas, slopinantis 10/350µs for-
mos bangą, o po to C klasės ribotuvas, slopinantis 8/20 formos ban-
gas. Priešingu atveju C klasės ribotuvas būtų perkrautas ir sudegtų. 
Tokiu būdu suderinamas laiko skirtumas, per kurį suveikia B klasės 
ribotuvas, slopinantis 10/350 µs formos bangą, o lieka 8/20µs formos 
banga, kurią slopina C klasės ribotuvas. Be induktyviojo elemento C 
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klasės ribotuvas suveiktų pirmiau, nes jo suveikimo įtampa yra 1,5 
kV. Tokia įtampa yra nepakankama, kad suveiktų B klasės ribotuvas.  

Kabelio induktyvumas priklauso nuo to, kokiu būdu sumontuo-
tas apsauginis (PE) laidininkas (žr. 5.3 pav.). Jeigu šis yra viename 
kabelyje kartu su L1, L2, L3 ir nuliniu laidais (kaip NYM–J tipo ka-
beliuose), reikalingas bent jau 15 metrų atstumas tarp B ir C klasių 
elementų. Jei apsauginis PE laidininkas yra atskirai nuo fazinių ir nu-
linio laidų 1 metro atstumu, pakanka 5 metrų tarp B ir C klasių ribo-
tuvų. Jeigu šių atstumų nepavyksta išlaikyti, naudojamas induktyvusis 
elementas. Tokiu atveju B ir C klasių ribotuvus galima įrengti vienoje 
plokštėje. 

Skaičiuojant induktyviųjų elementų parametrus, galima pasi-
rinkti induktyvumo dydį kiek įmanoma mažesnį, atsižvelgiant į apsau-
gos ribotuvų parametrus. Taip galima padidinti grandinės saugumą. 
Padidinus induktyvumą keletu µH, didesnės įtakos normaliam ribo-
tuvų veikimui nebus. Tačiau daugiau padidinus induktyvumą C klasės 
ribotuvas gali būti perkrautas ir sugesti pirma laiko. Normaliam sude-
rinamumui tarp B ir C klasių ribotuvų užtikrinti pakanka induktyvu-
mo 10 µH. Tada garantuojamas patikimumas ir ilgesnis ribotuvų tar-
navimo laikas. 

Dėl skirtingų C ir D klasės ribotuvų parinkčių reikalingas sude-
rinamumas ir tarp šių klasių ribotuvų. NYM–J tipo kabeliuose saugus 
veikimas bus užtikrintas, išlaikant tarp C ir D klasių ribotuvų ne 
trumpesnį kaip 5 metrų atstumą. 
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5.4. Ribotuvų veikimas  
skirtingų konfigūracijų elektros tinkluose 

Kaip žinoma, visi elektros tinklo elementai turi būti apsaugoti 
nuo tiesioginio ir netiesioginio prisilietimo. Didžiausia ilgalaikio 
prisilietimo įtampa yra 42 V kintamosios srovės tinkle ir 110 V 
nuolatinės srovės tinkle [57]. Esant aukštesnėms įtampoms, sistema 
turi būti atjungta per 5 sekundes (atskirais atvejais per 0,2 sekundes). 

Iki 1000 V įtampos elektros tinklai yra skirstomi taip: 
– pagal elektros energijos šaltinio įžeminimo tipą; 
– pagal elektros įrenginio srovinių dalių įžeminimo tipą. 
Yra trys pagrindiniai sistemų tipai: 1) TN sistemos; 2) TT 

sistemos; 3) IT sistemos [57]. 
Toks žymėjimas reiškia: 
 
Pirmoji raidė Antroji raidė Kitos raidės 
T I T N S C 

Tiesioginis 
energijos 
šaltinio 
įžeminimas 
viename 
taške 
(įžeminta 
neutralė) 

Izoliuota 
neutralė 

Vartotojo 
srovinės 
dalys, 
įžemintos 
tiesiogiai 

Vartotojo 
neutralė, 
sujungta su 
energijos 
šaltinio 
neutrale 

PE ir N 
laidai 
atskirti 

PE ir N 
laidai 
sujungti 

 

TN sistemose įmanomi tokie schemos variantai:  
TN–S, TN–C ir TN–C–S (5.3 pav).  
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L1  

L2 

L3 

N  

ĮD  

Wh  

PE  

3  

2 
1  

RB RA 

TN  

a) 

 

 

L1 

L2 

L3 

N  

ĮD  

Wh 

PE 

3 

2  

1  

RB RA 

TN-S   

b) 
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L1 

L2 

L3 

PEN  

ĮD  

Wh 

PE 

3 

2 

1 

RB RA 

TN-C  

c) 

 

L1 

L2 

L3 

PEN  

ĮD 

Wh 

PE 

3 

2 

1 

RB RA 

TN-C-S 

N 

 

d) 
5.3 pav. Jungimo schemos:  

1 – žaibo iškroviklis: 2 – potencialų išlyginimo laidas;  
3 –  pagrindinė potencialų išlyginimo šyna; RA –  įrenginio įžeminimas, pvz., 

patalpų atskiras įžeminimas; RB – darbinis įžeminimas;  
ĮD – pastato įvado dėžė 
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Tokiose sistemose montuojami šie apsauginiai įrenginiai: 
– apsauga nuo srovės padidėjimo; 
– apsauga nuo trumpojo jungimo srovės; 
– izoliacijos lygio stebėjimo įrenginys; 
– apsauga nuo viršįtampių. 
Kaip jau anksčiau minėta, atsižvelgiant į ribotuvų suderinamu-

mą su kitais sistemos elementais, apsauginiai įrenginiai parenkami to-
kie: 

TN sistemoms: 
– apsauga nuo srovės padidėjimo; 
– apsauga nuo trumpojo jungimo srovės. 
TT sistemoms: 
– apsauga nuo srovės padidėjimo; 
– apsauga nuo trumpojo jungimo srovės; 
– apsauga nuo viršįtampių. 
IT sistemoms: 
– apsauga nuo srovės padidėjimo; 
– apsauga nuo trumpojo jungimo srovės; 
– izoliacijos lygio stebėjimo įrenginys; 
– apsauga nuo viršįtampių. 

5.5. Viršįtampių ribotuvų  
parinkimas iki 1000V įtampos sistemose 

Pastarųjų dešimties metų publikacijų analizė rodo, kad objekto, 
esančio vidutinio žaibavimo zonoje (perkūnijų vidutinė metinė 
trukmė 40–60 val.) ir veikiamo tiek vidinių, tiek atmosferinių perei-
namųjų viršįtampių, maitinimo linijoje gali atsirasti [66]: 

– per valandą 5–10 įtampos impulsų, kurių amplitudė iki 0,5 
kV; 

– per parą 2–3 įtampos impulsai, kurių amplitudė iki 1,0 kV; 
– per savaitę 2–3 įtampos impulsai, kurių amplitudė iki 2,0 kV; 
– per metus 1 įtampos impulsas, kurio amplitudė iki 5,0 kV; 
– per 10 metų 1 įtampos impulsas, kurio amplitudė iki 10,0 kV. 
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Apsaugai nuo šių viršįtampių sukurti būtina išnagrinėti daug 
klausimų, tarp jų ir paties objekto elektrinių grandinių reakciją į 
viršįtampių elektromagnetinių bangų poveikį bei objekto svarbą ir 
jautrumą viršįtampiams. Svarbių vartotojų duomenų saugyklų maiti-
nimo išorinių tinklų apsaugai rekomenduojamas žemesnis apsaugos 
lygis (parodytas 5.4 pav.). 
 

 
 

5.4 pav. Elektronikos įrenginių apsaugos  
lygiai, rekomenduojami padidinto patikimumo objektams 

 
Kompleksinė ryšių kanalų, maitinimo šaltinių ir kitokių elek-

tronikos įrenginių apsaugos schema parodyta 5.5 pav.  

Apsaugos lygis ir tinklo įtampa  
230/400 V 

Aukštosios 
įtampos linijoje 

B C D 

Tipinė  

4 kV 

2,5 kV 

1,5 kV 

Įrenginiai, kurie 
tiesiogiai yra 

maitinimo linijose 
Įrenginiai, jungiami 

tiesiogiai prie 
maitinimo linijų 

Ypač saugomi 
įrenginiai 

Rekomenduojama 

Įvadinis skydas 

IV III II I 

6 kV 

2 kV 

1,3 kV 

1,0 kV 
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5.5 pav. Maitinimo šaltinių ir mikroelektronikos bei ryšių sistemų apsauga 

 
Viršįtampių lygiui ir jų pasiskirstymui iki 1000 V elektros tinkle 

turi įtakos vartotojų talpos ir elektros tinklo konfigūracija. Trum-
piems žaibo impulsams skaičiuojamosiose schemose įrenginiai gali 
būti gana tiksliai modeliuojami elementų talpomis. Parenkant apsau-
gos nuo viršįtampių priemones ir jų prijungimo vietas turi būti nusta-
tytas viršįtampių pasiskirstymas elektros tinkle. Skaičiuojant viršįtam-
pių pasiskirstymą, būtina įvertinti prijungtų vartotojų talpas. 

Dalies įrenginių, kurie gali būti prijungti prie tinklo, talpos pa-
teiktos 5.2 lentelėje. 

 Viršįtampių lygis priklauso nuo elektros tinklo ir impulso para-
metrų. Elementariausius viršįtampių procesus geriausia analizuoti li-
nijos be atsišakojimų modelyje. Eksperimentinį modelį (5.6 pav.) su-
daro žaibo impulsą imituojantis generatorius ir 100 m ilgio linijos mo-
delis. 

L1L2L3   

NPE 

Duomenų 
kabelis 

Telekomunikacijų  
sistemos įvadas 

Serveris 

  
D 

 

 

B 

   
D 

  
D 

  
D 

Ekrana

s 

L1 
N 
P
E 
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 E(t) 

l 2 1 

   
5.6 pav. Eksperimentinės linijos modelis 

 
 

 

Viršįtampių lygio oscilogramos linijos pradžioje (taške 1) ir ga-
le (taške 2) parodytos 5.7 ir 5.8 paveiksluose. 

5.2 lentelė. Elektros įrenginių talpa žemės atžvilgiu 
 

 

                       Įranga Talpa, nF 

Asmeninis kompiuteris 23,3 
Spausdintuvas 11,0 
Skalbimo mašina 5,4 
Indaplovė  11,5 
Mikrobangų krosnelė 17 
Šaldytuvas 1,6 
Virtuvės kombainas 10,7 
270 W, 1440 aps./min. variklis 0,75 
Dviejų greičių 0,3 kW 1450/950 aps./min. 
variklis 

2,03/2,99 

Vienfazis 180W variklis 
Darbo apvija 
Paleidimo apvija 

 
1,63 
0,53 

2,35 kW asinchroninis variklis 2,56 
4,0 kW asinchroninis variklis 4,98 
Žeminamasis transformatorius 0,07–0,1 
Nuotėkio automatai 0,04 
Automatinis jungiklis 0,04 
Magnetinis paleidiklis 0,03–0,07 
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5.7 pav. Bandomojo impulso linijos pradžioje oscilograma 
 
Įjungus į eksperimentinę liniją bandomąjį impulsą buvo regist-

ruojamas pereinamasis procesas linijos pradžioje (1 kreivė) ir linijos 
gale (2 kreivė) parodytas 5.8 pav. 

Užregistruotas viršįtampių lygis linijos gale 680 V, linijos 
pradžioje imitacinio impulso amplitudė – 360 V. Procesai modeliuo-
jami linijos tuščiosios veikos režimu. 

Analogiško eksperimento metu modelyje linijos gale prijungtas 
tipinis C klasės viršįtampių ribotuvas, kurio Uc= 275 V. 
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5.8 pav. Pereinamasis procesas nuo bandomojo  
impulso linijos pradžioje (1 kreivė) ir linijos gale (2 kreivė) 

 
Eksperimento metu buvo nustatyta, kad viršįtampių ribotuvui 

apribojus viršįtampių lygį linijos gale iki 592 V, linijos pradžioje 
viršįtampių lygis siekė 520 V.  

Pereinamieji procesai linijos pradžioje ir linijos gale su ribotuvu 
parodyti 5.9 pav. 

1 

2 
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1  

5.9 pav. Pereinamieji procesai,  
kai viršįtampių ribotuvas prijungtas linijos gale:  

1 – procesas linijos pradžioje; 2 – procesas linijos gale 
 

Iš eksperimento rezultatų matyti, kad iki 1000 V įtampos elek-
tros tinkle lemiamą įtaką turi elektromagnetiniai banginiai procesai. 
Viršįtampių lygiui įvertinti elektromagnetiniai banginiai procesai mo-
deliuojami skaitmeniniais viršįtampių analizatoriais [42, 46, 71]. 
Viršįtampių lygio padidėjimas linijos pradžioje paaiškinamas tuo, kad 
prijungus viršįtampių ribotuvą linijos gale pasikeičia atspindžio koefi-
cientas, o atsispindėjusi nuo linijos galo bangos amplitudė būna 
žemesnė ir neslopina pereinamojo proceso, dėl to įtampa linijos 
pradžioje pakyla. 

Realioje elektros tinklo schemoje visuomet būna prijungti 
įvairūs įrenginiai. Įrenginiai, prijungti prie elektros tinklo, turi talpą 
(5.2 lentelė). Elektromagnetinių pereinamųjų procesų metų įrenginių 
talpa daro įtaką viršįtampių vyksmui. Šiai įtakai įvertinti eksperimen-
tiniame linijos modelyje buvo prijungta talpa. Pereinamieji procesai 

1 

2 
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linijos pradžioje ir linijos gale, kai greta viršįtampių ribotuvo prijung-
ta 100 nF talpa, parodyti 5.10 pav.  

 

 

5.10 pav. Pereinamieji procesai 
 su viršįtampių ribotuvu ir 100 nF talpa linijos gale 

 
Iš oscilogramų galima pastebėti teigiamą talpos poveikį. Perei-

namasis procesas švelnesnis, o amplitudė 12 % žemesnė. 
Panaudojus imitacinį impulsų generatorių buvo atlikti tyrimai 

realiame išsišakojusiame daugiabučio gyvenamojo namo tinkle. Tyri-
mai atlikti magistralinėje linijoje ir prijungus atsišakojimus. 

Viršįtampių lygis magistralės gale buvo 680 V, kai impulso am-
plitudė magistralės pradžioje 360 V. Impulsas buvo įjungtas į vieną 
fazę. Gretimose fazėse buvo indukuoti viršįtampiai, kurių amplitudės 
buvo iki 350 V. 

Prijungus atšakas ir imituojant įrenginius talpomis buvo regist-
ruojami pereinamieji procesai tos pačios magistralės gale. Registruoti 
viršįtampių procesai parodyti 5.11 pav. 

1 

2 
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a) 

 

b) 

5.11 pav. Pereinamieji procesai išsišakojusiame tinkle:  
a) – talpa 100 nF; b) –  talpa 220 nF 
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Analizuojant eksperimentines oscilogramas galima pastebėti, 
kad viršįtampio lygiui žemosios įtampos tinkle turi įtakos tinklo 
atšakos ir vartotojų talpos. Išsišakojusiame tinkle viršįtampio lygis re-
gistruojamas žemesnis 10–15 %, o įrenginių talpa viršįtampių lygį 
pažemina dar iki 20 %. 

5.6. Išvados 

1. Iki 1000 V elektros tinkle apsauga nuo viršįtampių turi būti 
kompleksinė, įvertinanti elektros tinklo konfigūraciją, vartotojų 
pobūdį bei visus žaibo sukeltų viršįtampių patekimo į tinklą kelius. 

2. 0,4 kV įtampos tinkle nerekomenduotina naudoti viršįtampių 
ribotuvų tik galinių imtuvų apsaugai (I zonos), nes linijos pradžioje 
viršįtampio lygis padidėja iki 30 %, o tai gali pakenkti pereinamųjų 
procesų metu kitiems imtuvams, esantiems arčiau įvado. 

3. Apsaugos nuo viršįtampių efektyvumui didelę įtaką turi jų 
vardiniai parametrai ir tarpusavio suderinimas. Jautriai reaguojan-
tiems į viršįtampius įrenginiams turi būti įvertintas ribotuvų išdėsty-
mas tinkle ir suderintos jų charakteristikos. 
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VI. IZOLIACIJOS SUDERINIMAS 

Sisteminės elektros įrenginių izoliacijos suderinimas – izoliaci-
nių lygių ir apsauginėmis priemonėmis apribotų viršįtampių optima-
lus derinimas. Praktiškai tai atliekama reglamentuojant standartais 
izoliacijos elektrinį atsparumą bei jos bandymų normas ir apimtis, 
taip pat tinkamai parengiant ir sukuriant įrenginių apsaugą nuo 
viršįtampių. 

Apsaugai nuo žaibo ir komutacinių viršįtampių racionalu nau-
doti viršįtampio ribotuvus, kurie apsaugo įrenginius neatjungdami jų 
nuo tinklo. Apsaugos sistemų su ribotuvais efektyvumas (apsaugotų 
įrenginių izoliacijos patikimumas) priklauso nuo linijų apsaugos, nuo 
žaibo efektyvumo, tinklo elektromagnetinių savybių, ribotuvų 
išsidėstymo tinkle, ribotuvų kokybės bei elektrinių charakteristikų. 

Aukštesnės kaip 1000 V įtampos elektros įrenginių būklė ir 
technologinis tinkamumas eksploatacijai priklauso nuo įvairių juose 
sumontuotų elementų bei konstrukcijų būklės, tačiau daugiausia – 
nuo įrenginių izoliacijos kokybės ir jos elektrinio atsparumo resurso 
po ilgo eksploatavimo. Atsparumą elektriniams laukams izoliacija 
praranda fiziškai natūraliai sendama, vykstant joje jonizaciniams pro-
cesams, vadinamiems daliniais išlydžiais. Tokie procesai izoliacijoje 
atsiranda nuo viršįtampių, kai padidėjusi įtampa viršija paskirtą nor-
maliai eksploatacijai ribą, didžiausią leistinąją įtampą, o sustiprėjęs 
elektrinis laukas – įrenginio izoliacijos elektrinį atsparumą. Nors pa-
veikus viršįtampiams įrenginys išliko funkcionalus, nereiškia, kad jis 
nenukentėjo. Dažniausiai įrenginio izoliacijoje atsiranda didesni ar 
mažesni savaime neišnykstantys pažeidimai, kuriems kaupiantis kon-
strukcijos elektrinis bei mechaninis atsparumas mažėja. Susidarius 
aukštiems viršįtampiams konstrukcijos izoliacija gali būti iš karto 
elektrinio išlydžio pramušta ir išdeginta, arba perdengta ir apdeginta. 

Nuo ilgalaikių neleistinų įtampos padidėjimų įrenginius saugo 
tinkamai suprojektuotas, įrengtas ir eksploatuojamas elektros tinklas. 



ŽŽ AA II BB AA SS ..   AA PP SS AAUUGG AA   NN UUOO   ŽŽ AA II BB OO   

  

185 

Jų izoliaciją nuo susiformavusio tinkle trumpalaikių viršįtampių ap-
saugo iškrovikliai ir viršįtampių ribotuvai. Kad įrenginių izoliacija tar-
nautų patikimai ir ilgai, turi būti iš anksto numatyti specifiški reikala-
vimai izoliacijos gamybai, tinklo projektavimui ir eksploatavimui bei 
izoliacijos apsaugai nuo viršįtampių. Tokių reikalavimų įvertinimas 
yra vadinamas izoliacijos suderinimu.  

Gerai suderinta izoliacija garantuoja, kad elektros linijų ir įren-
ginių izoliacijos elektrinis atsparumas (izoliacinis lygis) yra optimaliai 
suderinamas su apsaugos priemonių (iškroviklių, ribotuvų, apsaugi-
nių įžemiklių bei apsaugos nuo žaibo įtaisų) charakteristikomis ir izo-
liaciją veikiančių viršįtampių lygiu. Elektros kabelių ir įrenginių izo-
liacijos lygį nustato izoliacijos bandomoji įtampa [59], o oro linijų bei 
pastočių šynolaidžių izoliacijos – izoliacinių tarpų bei izoliatorių pa-
viršiaus išlydžio įtampa. Linijų ir įrenginių izoliacija sensta, todėl izo-
liacijos lygis bei fizinė izoliacijos būklė nuolat tikrinami profilaktiniais 
bandymais, izoliacija remontuojama. 

6.1. Izoliacijos  
suderinimas bandomosiomis įtampomis 

Projektuotojas ir elektrotechnikos įrenginių gamintojas, kurda-
mas įrenginio izoliaciją, privalo laikytis galiojančių valstybinių stan-
dartų. Eksploatuotojas profilaktiniais izoliacijos bandymais taip pat 
patikrina, ar izoliacijos kokybė atitinka standartų reikalavimus. Šiuo-
se standartuose tarp įvairių kitų reikalavimų yra reglamentuotos izo-
liacijos bandomosios įtampos [59]. Teisingai ir tvarkingai eksploatuo-
jant elektros tinklą, sistemos elementų izoliacijos elektrinis atsparu-
mas dažniausiai yra didesnis už šias įtampas, o kartu ir už atsiranda-
nčius tinkle viršįtampius. 

Izoliacijos bandymai bandomosiomis įtampomis leidžia sude-
rinti elektros tinklo elementų izoliacijos elektrinį atsparumą su žaibo 
(atmosferiniais) ir vidiniais viršįtampiais. Izoliacijos bandymų stan-
dartuose yra numatytos normos ir yra atsižvelgta į tai, kiek iškrovik-
liai ir ribotuvai sumažina viršįtampio lygį. Tokiu principu atliekama 
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viršįtampio ir izoliacijos elektrinio atsparumo derinimas su apsaugi-
nių elementų (liekamosiomis) įtampomis.  

Viršįtampių ir srovių apsauginiuose elektros tinklo elementuo-
se dydžiai, o kartu ir bendras tinklo linijų bei įrenginių susidėvėjimas 
priklauso nuo tinklo įtampos. Į tinklo galimų įtampų dydžius yra at-
sižvelgta sudarant bandomųjų įtampų normas. Standartuose yra reg-
lamentuojama didžiausia leistinoji įtampa kiekvienai tinklo įtampų 
klasei. Tai viršįtampių, izoliacijos elektrinio atsparumo ir apsauginių 
elementų suderinimas su tinklo vardine įtampa.  

Įvairiausių perjungimų ir trumpinimų elektros tinkle metu at-
skirose sistemos dalyse įtampa gali viršyti didžiausią leistinąją įtampą 
iki 1,5 karto net per dešimtis sekundžių. Į tokių ilgai trunkančių 
viršįtampių buvimą yra atsižvelgta rengiant standartuose bandomųjų 
įtampų normas. Tačiau, projektuojant elektros tinklą, reikia atskirai 
atsižvelgti į tai, kad šio tipo viršįtampis gali būti ypač pavojingas ap-
sauginiams ribotuvams ir todėl, juos parenkant, būtina optimaliai su-
derinti ribotuvo liekamąją įtampą su minėtu viršįtampiu. 

Kad ir kaip gerai būtų suderinta elektros tinklo izoliacija, ge-
dimų joje praktiškai išvengti nepavyksta. Atsitiktinės viršįtampių 
vertės dėl įvairiausių atsitiktinių priežasčių gali viršyti arba bandomo-
siomis įtampomis apibrėžtas normas, arba izoliacijos elektrinis atspa-
rumas gali būti žemesnis už šias normas. Todėl projektuojant opti-
malų, ekonomiškai eksploatuojamą elektros tinklą, tenka nustatyti ir 
vertinti atskirų sistemos elementų patikimumą, prognozuoti galimų 
izoliacijos gedimų dažnį. 

Kiekvieno elektros sistemos elemento izoliacijos funkcionavi-
mo iki sugendant laikas yra atsitiktinis ir priklauso nuo izoliacijos 
elektrinio atsparumo atsitiktinio pobūdžio bei nuo aplinkos veiksnių 
atsitiktinės įtakos (aplinkos temperatūros, slėgio, drėgmės, radiacijos, 
mechaninių trikdžių ir pan.). Elemento izoliacijos funkcionavimo lai-
kas nuo įrengimo arba eilinio remonto iki gedimo, po kurio tenka pa-
pildomai elementą remontuoti, pasiskirsto eksponentiniu statistiniu 
dėsniu, kurio skirsnio funkcija turi išraišką: 
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.  (6.1)

 
 
Čia T ir τ – atsitiktinis ir vidutinis funkcionavimo laikas;  
t – nepriklausomas funkcijos argumentas (pavyzdžiui, vieni me-

tai). 
Elemento (funkcionavimo) patikimumo dydis yra tikimybė įvy-

kio, kad faktinis funkcionavimo laikas bus didesnis už iš anksto nusta-
tytą (sutartą) dydį t: 

 
 p = 1 – q = P(T > t) = 1 – FT(t),  (6.2) 
 
čia q – nepatikimumo dydis. 
Izoliacijai suderinti, pavyzdžiui, dėl vidinių viršįtampių, naudo-

jama pramoninio dažnio vienos minutės trukmės bandomoji įtampa. 
Bandymų metu izoliacijoje neturi atsirasti akivaizdžių, kad ir dalinių, 
pažeidimų (tai girdimas prasidėjusių dalinių išlydžių sukeltas 
triukšmas, alyvoje išsiskiriančios dujos, atsiradę stiprūs elektromag-
netiniai trikdžiai ir pan.). Tokiais bandymais esant normalioms aplin-
kos sąlygoms garantuojama beveik p≈0,999 tikimybė, kad izoliacija 
bus elektriškai atsparesnė už bandomąją įtampą. 

Pasikeitus aplinkos sąlygoms ši tikimybė pakinta. Pavyzdžiui, 
padidinus izoliacijos temperatūrą 5 procentais (+14 °C nuo absoliuč-
iosios normalios temperatūros reikšmės 273+20 °), vidutinis įrengi-
nių izoliacijos elektrinis atsparumas pablogėja beveik 5 % ir tuomet 
tikimybė sumažėja iki p = 0,99 – 0,9 priklausomai nuo izoliacijos 
rūšies ir elektrinio atsparumo vidutinio kvadratinio sklaidos nuokry-
pio. Dalinių išlydžių, vainikinio ir kitokio tipo išlydžių tikimybė pa-
didėja nuo 10 iki 100 kartų! Taip atsitinka todėl, kad izoliacijos 
išlydžio įtampa pasiskirsto normaliuoju skirstinio dėsniu, kurio funk-
cija yra labai netiesinė ir, esant vidutiniam kvadratiniam išlydžio 
įtampų nuokrypiui nuo 3 iki 6 % (o tai atitinka realias išlydžio įtampų 
sklaidos reikšmes), funkcijos kreivės postūmis į mažesnių įtampų 
pusę, kad ir 5 procentais, lemia ženklų funkcijos pokytį. Toks atvejis 

( ) 
 

 
 
 

 − − = 
τ 

T 
t F T exp 1  



ŽŽ AA II BB AA SS ..   AA PP SS AAUUGG AA   NN UUOO   ŽŽ AA II BB OO   

  

188 

parodytas 6.1 paveikslėlyje (čia temperatūros padidėjimas 2 procen-
tais dalinių išlydžių tikimybę padidino daugiau nei dviem kartais). 

 
 

6.1 pav. 110 kV galios transformatoriaus  
vidinės izoliacijos elektrinio atsparumo skirsnių funkcijos q = Fυ(u),  

kai izoliacija 26 °C ir 20 °C temperatūros; Uband – bandomosios įtampos dydis  
 
Didelę įtaką dalinių išlydžių tikimybei daro ir kiti aplinkos 

veiksniai, ir ypač didelę – padidėjęs ar sumažėjęs elektros tinkle 
viršįtampių lygis. Todėl, įvertinant izoliacijos patikimumą, reikia at-
sižvelgti ir į viršįtampių stochatiškumą. 

6.2. Izoliacijos patikimumas  

Izoliaciją gali apgadinti arba visiškai sugadinti atsitiktinai elek-
tros tinkle susidarę viršįtampiai. Tokio įvykio, reikalaujančio tik re-
monto, tikimybę galima įvertinti viršįtampių ir izoliacijos elektrinio 
atsparumo skirsnių kompozicija: 
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 duuFufq
V

V

V )()(
)min(

)max(

υ∫= .  (6.3) 

 
Čia fV ir Fυ – viršįtampių skirsnio tankis ir izoliacijos elektrinio 

atsparumo tokios rūšies viršįtampiams skirsnio funkcija;  
q – izoliacijos nepatikimumas esant tokiems viršįtampiams, ar-

ba tikimybė atsitiktinio įvykio, kad viršįtampis yra didesnis už elektri-
nio atsparumo ribą (V > U); min(V) ir max(V) – mažiausia ir didžiau-
sia galimų viršįtampių tinkle reikšmė.  

Taigi nepatikimumas yra fV ir Fυ funkcijų sandaugos rezultatas, 
s= fV⋅Fυ kreive apribotas plotas. Ši kreivė ir skirsnių funkcijos yra pa-
rodytos 6.2 paveiksle (plotas, iliustruojantis atitinkančią q tikimybę, 
vaizdumui pagerinti yra padidintas 10 kartų).  

Todėl, norint įvertinti, kaip pakinta izoliacijos patikimumas, 
pasikeitus aplinkos sąlygoms ar viršįtampio lygiui, reikia nustatyti ne 
tik izoliacijos elektrinio atsparumo pasikeitimą ir stochatiškumą, bet 
ir viršįtampių reikšmių išsibarstymą. 

Tinkamai projektuojant elektros tinklą, apsaugos priemonės 
(pavyzdžiui, ribotuvai) yra parenkamos taip, kad didžiausios viršįtam-
pių reikšmės neviršytų atitinkamų viršįtampių bandomųjų įtampų. 
Tokiam parinkimui pakanka atlikti determinuotuosius skaičiavimus ir 
surasti didžiausias galimas tinkle įtampas. Taip suprojektavus tinklą, 
jo elementų patikimumo lygis bus aukštesnis nei užtikrina bandomo-
sios įtampos. 
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6.2 pav. Viršįtampių skirsnio tankis (fV), izoliacijos 

 elektrinio atsparumo skirsnio funkcija (Fυ) ir jų sandauga (s) 
 

Linijų ir ypač oro linijų izoliacijos suderinimui netinka bando-
mosios įtampos taikymo būdas. Pavyzdžiui, oro linijoje izoliacijos 
elektrinį atsparumą tarp fazės ir atramos lemia linijos visos izoliatorių 
girliandos. Jeigu izoliatoriai yra vienodų charakteristikų, tuomet tiki-
mybė, kad viršįtampiai pažeis linijos izoliaciją, išlydžiu perdengdama 
bent vieną iš girliandų, yra lygi 

 
 q = 1 – (1 – q1)

n.  (6.4) 
 
Čia q1 – vienos izoliatorių girliandos perdengimo išlydžiu tiki-

mybė; n – girliandų linijos fazėje skaičius. 
Kadangi vienos girliandos perdengimo tikimybė yra kur kas 

mažesnė už vienetą, tuomet linijos izoliacijos pažeidimo viršįtampiais 
tikimybė apytikriai lygi q ≈ nq1. Norint užtikrinti reikiamą linijos pati-
kimumą, privalu išbandant bandomąja įtampa garantuoti labai aukštą 
izoliatorių girliandų patikimumą p1 ≥ 1 – (1 – p)/n. Pavyzdžiui, norint 
užtikrinti linijos, turinčios fazėje apie 100 girliandų, patikimumą 
p ≈ 0,999, išbandant bandomąja įtampa linijos vienos girliandos pati-
kimumas turėtų būti ne mažesnis nei p1 ≈ 0,99999. Technologiškai to-
kią kontrolę atlikti yra per daug sudėtinga. Dėl tos pačios priežasties 
ir kabelio profilaktinis bandymas bandomąja įtampa nėra labai efek-
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tyvus, nes neleidžia po bandymo garantuoti didelį ir pakankamą visa-
me kabelio ilgyje izoliacijos elektrinį atsparumą.  

Pastotės skirstyklos šynų fazės turi palyginti nedidelį izoliatorių 
skaičių, todėl jų profilaktinis suderinimo patikrinimas paaukštinta 
įtampa yra pakankamai efektyvus.  

6.3. Pastočių izoliacijos  
suderinimas dėl žaibo viršįtampių  

Ribotuvai, kaip ir jų pirmtakai iškrovikliai, aukštosios įtampos 
tinkle turi apriboti žaibo viršįtampius iki ribų, atitinkančių impulsines 
bandomąsias įtampas. 

6.3 paveikslėlyje vientisa laužyta linija yra parodyta impulsinių 
leistinųjų įtampų riba 110 kV galios transformatoriaus vidinei izolia-
cijai. Jame matyti, kad transformatorių vidinei izoliacijai yra riboja-
mos ne tik įtampų amplitudės, bet ir frontų statumas. Antai, pa-
vyzdžiui, 1–oji įtampų kreivė yra ribojama fronte, o 2–oji – ampli-
tudėse. 

 
6.3 pav. Leistinoji žaibo viršįtampių zona 110 kV galios transformatoriaus 
vidinei izoliacijai; 1– įtampą riboja didžiausias leistinas viršįtampio fronto 
statumas; 2 –  įtampą riboja bandomųjų įtampų (2 µs ir 1,2/50) amplitudės 
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6.4 paveikslėlyje yra parodyta impulsinių leistinųjų įtampų riba 

110 kV išorinei izoliacijai (1 kreivė). 2–oji kreivė iliustruoja įtampą, 
kurią riboja amplitudžių leistinas lygis. 

Leistinosios žaibo viršįtampių ribos ir jas atitinkantys impulsi-
niai izoliacijos bandymai (pagal įvairių valstybių standartų normas) 
suteikia maždaug apie p ≈ 0,9 patikimumo garantiją. Taigi sėkmingi 
bandymai, esant tokiai tikimybei, garantuoja, kad išbandyta izoliacija 
turės geresnį impulsinį atsparumą, palyginti su įtampa, kuri visame 
kitimo procese išlieka žemiau surastųjų ribų. Tokią palyginti nedide-
lio patikimumo garantiją, palyginti su pramoninio dažnio bandomo-
sios įtampos bandymų garantija (0,9 vietoje 0,999), lemia nedidelis 
impulsinių bandymų skaičius (nuo 3 iki 15). Tačiau reikia įvertinti tai, 
kad ribotuvais arba iškrovikliais apriboti žaibo viršįtampiai labai retai 
pasiekia reikšmes, artimas ribinėms. 

 
6.4 pav. Leistina žaibo viršįtampių zona 110 kV išorinei izoliacijai  

(1 –kreivė); 2 – įtampą riboja bandomųjų įtampų (2 µs ir 1,2/50) amplitudės 
 

Parenkant pastotės ribotuvus determinuotaisiais skaičiavimais 
(tai normaliai yra logiškai priimtina), orientuojamasi į galimas stip-
riausias sroves juose ir atitinkamai į didžiausias liekamąsias įtampas. 
Pastotėse, kur nedidelis prijungtų linijų skaičius arba kurios gerai ap-
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saugotos nuo artimų žaibų ir yra žaibo viršįtampių mažo intensyvumo 
zonoje, ribinė viršįtampių reikšmė labai reta. Jeigu izoliaciją pasiekia 
viršįtampių bangos bent 10 procentų žemesnės už numatomas ribi-
nes, izoliacijos patikimumas padidėja iki p ≈ 0,999 – 0,9999 lygio.  

Pavyzdžiui, 6.5 paveikslėlyje pavaizduota išlydžio vidinėje izo-
liacijoje tikimybės priklausomybė (1 kreivė) nuo 2 µs ilgio impulso 
amplitudės. Šis standartinis bandomosios įtampos 550 kV amplitudės 
impulsas pramuša izoliaciją su tikimybe, lygia q = 0,1. Sumažinus im-
pulsą 10–čia procentų, išlydžio tikimybė sumažėja iki dydžio 
q = 1,3⋅10−5. Iliustracijai imamas vidutinis kvadratinis nuokrypis 
σ = 0,03⋅U50% (3 procentai nuo penkiasdešimtprocentės impulsinės 
pramušimo įtampos U50%). 

Jeigu pastotė turi būti labai didelio patikimumo ar yra blogiau 
apsaugota nuo artimų žaibų arba turi daug prijungtų oro linijų, tuo-
met, parenkant apsauginius aparatus, tenka leistinųjų žaibo viršįtam-
pių zonų ribas pažeminti 10–čia procentų. Taip automatiškai izoliaci-
jos patikimumas ir esant artimiems žaibo išlydžiams bei didžiausioms 
ribinių viršįtampių reikšmėms padidinamas nuo p ≈ 0,9 iki  
p ≈ 0,999 – 0,9999. 

 
6.5 pav. Išlydžio vidinėje izoliacijoje tikimybės priklausomybė  

nuo 2 µs impulso amplitudės (šis standartinis bandomosios įtampos 550 kV 
amplitudės impulsas pramuša izoliaciją su tikimybe 0,1=q ) 
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6.4. Iki 35 kV įtampos  
pastočių izoliacijos suderinimas  

Aukštesnės kaip 1000 V įtampos pastotėse apsaugai nuo žaibo 
viršįtampių naudojami ribotuvai. Šių aparatų tinkamas parinkimas at-
sižvelgiant į susidarančius viršįtampius ir įrenginių bei šynų izoliacijos 
elektrinį atsparumą leidžia gerokai padidinti pastotės patikimumą. 
Tačiau viršįtampių ribotuvų šiose pastotėse tenka panaudoti daugiau 
nei iškroviklių. Be to, dažniausiai juos prireikia papildomai jungti 
prie galios transformatorių, be to, kiek galima arčiau jų. Ribotuvai 
efektyviai slopina laisvuosius pereinamuosius įtampos virpesius ir ge-
rai apsaugo arti esančius įrenginius. Tačiau atviroje skirstykloje dau-
giau nei per 10 metrų nutolusiuose įrenginiuose įtampa gali gerokai 
viršyti ribotuvo liekamąją įtampą, taigi peržengti leistiną atsparumo 
ribą. 6.6 paveikslėlyje yra parodyta, kaip pakinta žaibo viršįtampiai 
transformatoriaus vidinėje izoliacijoje padidinus atstumą tarp ribotu-
vo ir juo apsaugomo transformatoriaus nuo l=10 metrų (3 kreivė) iki 
100 metrų (2 kreivė). Matyti, kad padidėjus atstumui, viršįtampiai 
pradinėje proceso dalyje jau viršija leistinąją ribą, 1 – ąją kreivę.  

Iliustracijoje kreivės apskaičiuotos oro linijos gale esančiai pa-
stotei, turinčiai vieną transformatorių, kai į pastotę atsklinda 200 kV 
įtampos banga, susidariusi nuo tiesioginio žaibo išlydžio į liniją arti 
pastotės. Sudėtingesnės struktūros pastotėse (su skirstyklomis) ribo-
tuvus tenka prijungti ne tik prie transformatorių, bet ir prie linijų, no-
rint užtikrinti reikiamą skirstyklos įrenginių patikimumą. 
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l 
  

 

 

6.6 pav. Žaibo viršįtampiai transformatoriaus vidinėje izoliacijoje:  
1 kreivė – leistina impulsinių įtampų riba; 2 kreivė – atstumas iki ribotuvo 

 l=100 m; 3 kreivė – l=10 m 
 

Be to, matyti, kad, kai tinklas prijungtas prie pastotės tik oro li-
nijomis, viršįtampiai gali būti pavojingi dėl labai stačių bangos frontų: 
3-ioji kreivė pačioje proceso pradžioje pavojingai priartėja prie ribos, 
o 2-oji net kerta ją. Praktiškai plačiai vartojamas prijungimas kabeliu. 
Kabelio talpa sušvelnina bangos frontą jį pailgindama. Tai leidžia 
šiek tiek atitolinti ribotuvą nuo transformatoriaus, kaip parodyta 6.7 
paveikslėlyje: nuo 50 metrų (3 kreivė) net iki 120 metrų (2 kreivė). 
Didesniu atstumu tolinti neleidžia padidėjusi iki ribos įtampos ampli-
tudė. 
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6.7 pav. Žaibo viršįtampiai transformatoriaus vidinėje izoliacijoje, kai tarp 
transformatoriaus ir ribotuvo yra kabelis): 1 kreivė – leistina impulsinių 

įtampų riba; 2 kreivė – kabelio ilgis l=120 m; 3 kreivė – l=50 m 
 
Izoliuotosios neutralės 10–35 kV klasės tinklams yra būdingos 

silpnos vienfazių įžemėjimų srovės ir ilgai užsitęsiantys įžemėjimų 
režimai. Tokios klasės tinklas yra izoliuotas nuo žemės, arba juose 
kompensuotos įžemėjimo srovės. Šiame tinkle nebūtina įžemėjimą at-
jungti greitai. Tačiau dėl užsitęsusių įžemėjimų galima sulaukti pa-
didėjusių tinkle vidinių viršįtampių, vadinamų ilgosios trukmės 
viršįtampiais. Šie viršįtampiai yra ypač pavojingi, kai įžemėjimai, 
išnykę savaime, vėliau vėl pasikartoja po kelių sekundžių ar net mili-
sekundžių pertraukos. Tuomet tinklas palaipsniui kaupia elektros 
krūvį ir dėl to viršįtampiai palaipsniui didėja. Dėl išaugusių viršįtam-
pių sustiprėja srovė, tekanti per varistorių (netiesinę varžą), ir šis 
įkaista. Įkaitus varistoriui jo voltamperinė charakteristika gali neleis-
tinai pablogėti (gerokai persistumti į stipresnių srovių pusę). Po kurio 
laiko, po eilės pasikartojančių įžemėjimų, ribotuvas gali nebesugebėti 
apriboti viršįtampių pats nesuiręs. Sudegęs ar kitaip suiręs ribotuvas 
vėliau sujungs tinklo fazę su žeme, arba, geriausiu atveju, neberibos 
viršįtampių. 

Kad taip nenutiktų, reikia parinkti ribotuvą su padidinta 
didžiausia leistinąja ilgosios trukmės viršįtampių parametro reikšme, 
kuri ribotuvų kataloguose dažniausiai žymima raidėmis MCOV (pir-
mosiomis raidėmis nuo angliškų žodžių Maximum Continues Over-
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Voltages) arba Uc simboliu, ir sudaryti nedidelį rezervą ilgosios 
trukmės viršįtampiams. Tačiau, padidinus šį parametrą, padidėja ir 
žaibo viršįtampių lygis pastotėje. Todėl būtina ieškoti optimalaus šio 
parametro dydžio, išlaikant reikiamą patikimumą tarp žaibo ir vidinių 
viršįtampių.  

Projektuojant neretai padaroma klaida, parenkant parametrą 
Uc lygų didžiausiai leistinajai tinklo įtampai (Uml), kuri, pavyzdžiui, 
35 kV tinkle lygi: Uml≈≈≈≈1,15,×UN ==== 1,15·35=40,25 kV. Dažnai tokia pa-
rametro reikšmė yra per maža, ir dėl to ribotuvas tinkle tampa pats 
nesaugus. Optimali šio parametro reikšmė yra apie 10 procentų 
aukštesnė už didžiausią leistinąją tinklo įtampą, tačiau praktiškai 
neturi viršyti jos daugiau nei 30-čia procentų. Šias parametro 
reikšmes atitinkantys žaibo viršįtampių atvejai paprasčiausiai sche-
mai yra parodyti 6.8 pav., atitinkamai 4-a ir 3-ia kreivėmis. 

6.8 paveikslėlio kreivėms apskaičiuoti buvo pasirinktas pavojin-
gas ribotuvams bei pastotės izoliacijai, retas, tačiau galimas atvejis. 
Tarkim, kad žaibo išlydis įvyksta arti pastotės ir į pastotę atsklido 
apie 200 kV įtampos impulsinė banga su labai stačiu bandomosios 
įtampos 1,2 µs trukmės frontu. Jei šitokios amplitudės banga linijoje 
sklinda neperdengdama linijos izoliatorių, ji pasiekia pastotės ribotu-
vus ir įrenginius. Dažniausiai įrenginius pasiekia mažesnių ampli-
tudžių bangos, kurių vidutinė fronto trukmė apie 8 µs.  
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6.8 pav. Žaibo viršįtampiai 35 kV pastotėje;  
a) įtampų kitimo procesai: 1 – žaibo srovės sukelta įtampos banga; 
 2 – transformatoriaus vidinei izoliacijai leistina įtampų riba;  

3 ir 4 – transformatoriaus įvado įtampa: 3 – ribotuvo įtampa Uc = 53,4 kV ir 
4 – Uc = 42,0 kV; b) 5 – ribotuvo srovė 

 

Ribotuvas turi sėkmingai apriboti ne tik žaibo viršįtampius, bet 
ir vidinius viršįtampius iki leistinųjų lygių. Šiuos lygius projektuojant 
ir įrengiant 10–110 kV tinklus iš seno lėmė šių įtampos klasių įrengi-
nių apsaugai naudotų iškroviklių parametrai. Šios klasės tinkluose 
iškrovikliai neribojo komutacinių viršįtampių, nes juose panaudota 
elektros lanko gesinimo kibirkštiniuose tarpeliuose sistema buvo ne-
pajėgi po komutacinių viršįtampių ribojimo atjungti iškroviklio varis-
torių nuo tinklo ir taip grąžinti tinklo būseną į normalią pradinę. At-

  a) 
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sižvelgiant į tai, buvo sukurti įrenginiai, atitinkantys (su truputį skir-
tingais reikalavimais) GOST ir IEC standartus. Pavyzdžiui, šiuos 
standartus atitinkančios 35 kV transformatorių vidinės izoliacijos 
bandomosios pramoninio dažnio įtampos (efektinės reikšmės) yra 
atitinkamai 85 ir 70 kV. 6.1 lentelėje įvertinant izoliacijos nepatiki-
mumą yra parodyta, kaip izoliacijos atsparumas derinasi su vidiniais 
viršįtampiais, apribojus juos ribotuvais, kurių Uc parametrai 10, 20 ir 
30 procentų aukštesni už didžiausią leistinąją tinklo įtampą. Sudarant 
lentelę buvo laikoma, kad bandomosios įtampos amplitudė (UB) yra 
mažesnė už vidutinę atsparumo įtampos vertę (mU) trimis vidutiniais 
kvadratiniais nuokrypiais (UB = mU – 3σU) ir atsparumo įtampų sklai-
da siekia iki 8 procentų ( UU mσ ⋅≈ 0,08 ).  

 
6.1 lentelė. 35 kV transformatorių vidinės 

 izoliacijos suderinimas su vidiniais viršįtampiais 
 

Nepatikimumas, kai ribotuvo srovės 
amplitudė lygi Im   

Bandomoji  
įtampa  
(efektinė) 

mlC UU − , 

% 
Im ==== 30 
A 

Im ==== 100 
A 

Im ==== 0,5 
kA 

Im ==== 1 
kA 

10 1,3·10-4 6,7·10-4 0,0036 0,0070 

20 0,0043 0,0094 0,0202 0,0340 

 

70 kV 

(IEC) 30 0,0202 0,0409 0,0614 0,0918 

10 30·10-7 29·10-6 3,4·10-5 9,8·10-5 

20 4,5·10-5 1,6·10-4 5,6·10-4 0,0014 

 

85 kV 

(GOST) 30 0,0006 0,0019 0,0039 0,0081 

 
Vidutiniškai išplėtotame 35 kV elektros tinkle komutacinių 

viršįtampių metu srovės per ribotuvus neviršija 100 A, todėl pateikto-
je lentelėje realistiškesnės tikimybių reikšmės yra 2-ame ir 3-iame 
stulpeliuose ir yra daugiau ar mažiau priimtinos. Juolab, turint ome-
nyje kad įvykis, kurį apibūdina skaičiuojamosios nepatikimumo 
reikšmės – tai tik dalinių išlydžių alyvoje pradžia. 
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6.5. 110 ir 330 kV įtampos  
pastočių izoliacijos suderinimas 

110, 330 kV ir aukštesnės įtampos sistemų tinklai transformato-
rių ir autotransformatorių neutralėmis yra įžeminti. Šių įrenginių 
neutralės yra tiesiogiai ar per papildomus įtaisus prijungiamos prie 
pastočių įžemiklių. Norint susilpninti tinkle vienfazio trumpojo jungi-
mo sroves ir jungtuvams palengvinti atjungti grandis, daugumos 110 
kV transformatorių neutralės yra atjungtos nuo įžemiklių. Tačiau vis 
vien tokių transformatorių neutralės viršįtampių metu per specialių 
ribotuvų ar iškroviklių varistorius automatiškai prisijungia prie pa-
stotės įžemiklio. Visa tai leidžia šių klasių sistemų tinkluose sumažinti 
žaibo ir vidinių viršįtampių lygį ir kartu palengvinti izoliacijos gamybą 
bei eksploataciją. 

Izoliacijos suderinimas šiose sistemose atliekamas pagal tuos 
pačius principus kaip ir iki 35 kV įtampos tinkluose. Pagrindinis skir-
tumas yra tik tas, kad nagrinėjamos klasės tinkluose ilgosios trukmės 
viršįtampiai gali atsirasti tik susidarius ypatingoms sąlygoms. 
Viršįtampiai susiformuoja dažniausiai neatsakingai planuojant tinklo 
plėtrą ir po to netinkamai jį eksploatuojant. Pavyzdžiui, dalį tinklo at-
jungus nuo pastočių su įžemintomis transformatorių neutralėmis ir 
tokiu būdu izoliavus nuo žemės, tačiau maitinant iš 35 kV elektros 
tinklo, kuris yra neįžemintas, sudaromas izoliuotos sistemos režimas. 
Be to, įvairių asimetrinių režimų metu neteisingai sukomutavus tinklą 
kartais yra sudaromos palankios sąlygos rezonansiniams reiškiniams 
bei juos lydintiems viršįtampiams. 

Sistemos tinklo efektyvus įžeminimas įvairių eksploatacinių są-
lygų požiūriu sudaro saugios sistemos ribotuvų darbui įvaizdį ir todėl 
dažnai būna klaidingo apsaugos projektavimo priežastis. Visų pirma 
dažnai kyla noras sumažinti ne tik žaibo viršįtampius iki saugių 
reikšmių, bet ir komutacinius viršįtampius apriboti iki didžiausios 
leistinosios tinklo įtampos. 110 ir 330 kV sistemose šių įtampų 
reikšmės yra:  

110 kV tinkle: =mlU 103
3

215,1110 =⋅⋅  kV; 
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330 kV tinkle: =mlU 296
3

21,1330 =⋅⋅  kV. 

Ribotuvo energetinį atsparumą silpnoms srovėms, kurios pa-
prastai lydi ilgosios trukmės viršįtampius bei komutacinius viršįtam-
pius, apibūdina nenuolatinių viršįtampių lygio (įtampų) ribotuvų pa-
rametrai. Ribotuvų kataloguose jie žymimi raidėmis TOV (pirmosio-
mis angliškų žodžių Temporary Over–Voltages raidėmis). Šie ribotuvo 
parametrai nustatomi pagal 1 sekundės ir 10 sekundžių trukmės leis-
tinąsias įtampas bandant ribotuvą. Viršijus ribotuvo varistoriaus leis-
tinąsias (1 s ir 10 s) įtampas, jis gali perkaisti ir dėl to gali neleistinai 
persislinkti ribotuvo voltamperinė charakteristika bei būti pažeistos 
ribotuvo terminio stabilumo ir saugumo būtinos sąlygos. Be to, šie 
parametrai leidžia plačiose laiko ribose ekstrapoliuoti leistinųjų 
įtampų dydžius, kaip parodyta 6.9 pav. 

 
6.9 pav. Ribotuvo TOV faktoriaus U/Ur priklausomybė  

nuo prijungtos U įtampos trukmės; 1 – iš „šaltos“ būsenos; 2 – po vieno 
bandymo; Ur – normuotoji ribotuvo įtampa, Uc– didžiausias leistinas ilgosios 

trukmės viršįtampių dydis 
 
6.9 pav. matyti, kaip kinta vadinamasis terminio stabilumo fak-

torius (kTOV), t.y. leistinųjų įtampų (atitinkančių TOV bandymo įtam-
pas) santykis su normuotąja ribotuvo įtampa (Ur, angliškai Rated Vol-
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tage), kai bandymas atliekamas iš „šaltos“ varistoriaus būsenos (1 
kreivė) ir įkaitusios po vieno TOV bandymo (2 kreivė). 

Norint apsaugoti ribotuvą nuo perkaitimų, reikia parinkti tokią 
Ur įtampos reikšmę ir atitinkamai Uc įtampą, kad komutaciniai 
viršįtampiai neviršytų lygio, apibrėžto terminio stabilumo faktoriaus 
(kTOV) dydžiu. Pavyzdžiui, tarkim, kad komutacinį viršįtampį atitinka 
izoliacijos bandomoji įtampa, turinti pramoninio dažnio ketvirčio pe-
riodo trukmę. Tuomet apskaičiuojamos Ur ir Uc reikšmės ribotuvams:  

 
0050 ,TOV   

B
r k

U
U = ;  (6.5) 

 rC UU ⋅≈ 0,8 .  (6.6) 

Skaičiuojamosios šių įtampų reikšmės pateiktos 6.2 lentelėje. 
 

6.2 lentelė. 110 kV ir 330 kV įtampos tinkluose  
ribotuvams taikomų įtampų dydžiai (efektinės reikšmės) 

 
Vardinė 
tinklo 
įtampa,   
kV 

2
1m

m

U
U = , 

kV 

Ur,  
apskaičiuota  
pagal (6.5), 

kV 

Uc,  
apskaičiuota 
 pagal (6.6), 

kV 

UB vidinės 
izoliacijos 
bandomoji 
įtampa, kV 

110 73 142 114 185 

330 210 346 277 450 

  

Reikia pažymėti, kad toks terminio stabilumo faktoriaus įvertis 
lyg ir padidintas, nes didžiausių komutacinių viršįtampių trukmė 
dažniausiai yra trumpesnė nei 5 milisekundės. Tačiau, antra vertus, 
viršįtampiai gali būti iki 15 proc. didesni už vidinės izoliacijos 
bandomųjų įtampų dydžius, kadangi ribotuvai gali būti skirti išorinės 
izoliacijos apsaugai. Todėl projektuojant tinklą yra būtina Ur ir Uc 
parametrus parinkti tik atlikus išsamius vidinių viršįtampių tinkle 
tyrimus. 
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Derinant ribotuvų parametrus ir izoliacijos impulsinį atsparu-
mą žaibo viršįtampiams, reikia pirmiausia atsižvelgti į pastotės ir jos 
apsauginio įžemiklio konstrukciją bei šiuos patikimumo reikalavimus: 

– jeigu pastotė maitina vartotojus vienu transformatoriumi ir 
yra be skirstyklos, tada pagrindinis veiksnys, lemiantis ribotuvo 
(ribotuvų komplekto) parametrų pasirinkimą, dažnai yra tik 
žaibo viršįtampis. Tuomet, padidinus Uc parametrą (su juo au-
tomatiškai didėja ir liekamosios įtampos) iki didžiausios leisti-
nos reikšmės pagal žaibo viršįtampius, dažniausiai yra pasiekia-
mas lygis, tenkinantis ir komutacinių viršįtampių didžiausias 
reikšmes; 
– jeigu pastotėje yra skirstykla ir kelios išeinančios linijos, tuo-
met linijų ribotuvai, parinkti pagal išorinės izoliacijos elektrinį 
atsparumą, palengvina ir ribotuvų, esančių prie transformato-
rių, darbo sąlygas. Tai leidžia kiek padidinti Uc parametrą (lygi-
nant su aptartu atveju). Kartu yra sumažinama tikimybė, kad ri-
botuvas bus termiškai perkrautas vidiniais viršįtampiais; 
– jeigu pirmosios linijų atramos įžemiklis yra prijungtas prie pa-
stotės įžeminimo tinklo, tuomet, žaibui pataikius į šią atramą ir 
elektros lankui perdengus kurios nors fazės izoliatorius, pa-
stotės įrenginius pasiekia viršįtampio banga faziniu laidu ir 
įžemiklio tinklu. Todėl įtampų skirtumas yra netgi mažesnis ne-
gu tada, kai didžiausia įtampos banga atplinta iš tolimesnių at-
ramų. Jeigu žaibo išlydis įvyksta labai arti šios pirmosios atra-
mos, tuomet 110 kV linijos ribotuvą gali pasiekti apie 700 kV, o 
330 kV linijos ribotuvą – net iki 3000 kV viršįtampio banga. To-
kios įtampos bangos gali neperdengti šių linijų izoliatorių gir-
liandos.  
Mažinti ribotuvų Ur ir Uc parametrus ir siekti kuo mažesnių žai-

bo ir vidinių viršįtampių reikšmių yra netikslinga ir netgi klaidinga. 
Jau buvo anksčiau minėta, kad pakanka viršįtampių lygį sumažinti 
bent 10 procentų, palyginti su izoliacijai leistinomis reikšmėmis, ir 
įrenginio patikimumas padidėja net dviem ar net trimis devintukais. 
Šie parametrai gali būti mažinami tiek, kiek leidžia ribotuvo terminio 
stabilumo ribos. Ribotuvui turi būti keliamas labai aukštas patikimu-
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mo reikalavimas – aukštesnis nei izoliacijai, nes sugedus ribotuvui bus 
sugadinta ir izoliacija. 

6.10 paveikslėlyje yra parodyta, kaip išsidėsto žaibo viršįtampių 
vyksmo, leistinų ribų ir viršįtampių kreivės 110 kV žeminančiojoje pa-
stotėje su vienu transformatoriumi, be skirstyklos ir apsaugotai vie-
ninteliu ribotuvų komplektu. Įprasta, kad ribotuvą pasiekia netolimo 
žaibo susidariusi visa 1,2/50 formos 700 kV įtampos amplitudės ban-
ga. Tai sunkiausias atvejis. 1 ir 2 kreivės – tai įrenginių išorinės ir vi-
dinės izoliacijos impulsinio atsparumo ribos. 3 ir 4 kreivės – transfor-
matoriaus įtampos, suformuotos atsklidusių bangų ir apribotos ribo-
tuvu.  

Iš 6.10 paveikslėlio matyti, kad, naudojant ribotuvą, turintį pa-
lyginti aukštą parametro Uc reikšmę (115 kV, 3 –ioji kreivė), viršįtam-
piai išlieka 6 procentais žemesni už leistiną ribą. Srovė per ribotuvą 
(vietoje 10 kA esant Uc ==== 77 kV, 4 –oji kreivė) susilpnėja iki 3 kA. 

 
6.10 pav. Žaibo viršįtampiai vieno 110 kV  

transformatoriaus pastotėje (žaibo sukurta 700 kV įtampos 1,2/50 banga):  
1 ir 2 – išorinės ir vidinės izoliacijos elektrinio atsparumo ribos;  

3 ir 4 –viršįtampiai esant Uc ==== 115 ir 77 kV 
 

Aišku, kad terminis ribotuvo stabilumas yra labiau užtikrintas 
pirmuoju atveju (6.10 pav. 3 kreivė). Tačiau galutinai spręsti, ar ribo-
tuvas pakankamai apriboja komutacinius viršįtampius ir ar pakanka-
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mas ribotuvo terminis stabilumas, galima tik atlikus komutacinių 
viršįtampių modeliavimą. Dažniausiai tokioms 110 kV transformato-
rinėms galima montuoti ribotuvus, kai Uc parametrai 10–20 procentų 
žemesni už pernelyg aukštą 115 kV lygį, t. y. nuo 103 kV iki 92 kV. 
Jeigu terminis stabilumo faktoriaus dydis leidžia tai daryti, tuomet 
smarkiai apribojami ir komutaciniai viršįtampiai, beveik tokiu pat 
procentu: iki 167–148 kV vietoje leistinojo 185 kV lygio. 

Pastotėje su skirstykla ir keliomis prijungtomis linijomis tikslin-
ga ribotuvus jungti prie transformatorių (tarp transformatoriaus ir 
skyriklio bei jungtuvo) ir prie linijų (6.11 pav.). Rajoninio tipo pa-
stotėje su skirstomosiomis šynomis papildomai gali tekti ribotuvais 
apsaugoti ir prie šynų prijungtus matavimo transformatorius bei kitus 
įrenginius.  

 

2 

1 l 

Skirstyklos 
įrenginiai 

 

6.11 pav. 330 kV pastotės su skirstykla skaičiuojamoji schema 
 

6.12 paveikslėlyje yra parodyti 330 kV įrenginių išorinės ir vi-
dinės izoliacijos impulsinio atsparumo ribos (1 ir 2 kreivės), transfor-
matoriaus viršįtampių (3 ir 4 kreivės) bei linijos ribotuvo įtampa (5 
kreivė). Modeliuojant buvo pasirinkta, kad linijos ribotuvą pasiekia 
netolimu žaibo išlydžiu susidariusi visa 3000 kV įtampos banga. 3–ioji 
kreivė apskaičiuota, kai abiejų ribotuvų parametras Uc turi tinklo 
didžiausios leistinosios įtampos Um dydį 210 kV. Per linijos ribotuvą 
prateka labai stipri iki 50 kA impulsinė srovė. 4–oji ir 5–oji kreivės 
gautos, kai transformatoriaus ribotuvo įtampa Uc lygi 230 kV, o lini-
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jos ribotuvo įtampa Uc – 269 kV. Tada linijos ribotuvui sąlygos žaibo 
viršįtampių metu gerokai palengvėja, nes impulsinė srovė  sumažėja 
iki 30 kA. Taip įrengus apsaugą matyti, kad tarp atsparumo ribos ir 
viršįtampio lieka apie 10 procentų izoliacinis rezervas. Transformato-
riaus ribotuvo terminis stabilumas esant komutaciniams viršįtam-
piams yra pakankamas, priklauso nuo tos 330 kV sistemos dalies, ku-
rioje pastotė yra. Reikalui esant, tektų Uc parametrą didinti. Tačiau, 
padidinus ribotuvo prie transformatoriaus Uc parametrą, pavyzdžiui, 
iki 269 kV, izoliacinis atsparumo rezervas dar lieka didesnis nei 2 
procentai. 

 
6.12 pav. Žaibo viršįtampiai 330 kV pastotėje; 

žaibo sukurta 3000 kV įtampos 1,2/50 banga; 1 ir 2 – išorinės ir vidinės 
izoliacijos elektrinio atsparumo ribos; 3 ir 4 – viršįtampiai esant skirtingiems 

apsaugos parametrams, 5 – linijos ribotuvo įtampa 
 

Modeliuojant buvo panaudotas labai stataus fronto ir labai 
aukštos amplitudės impulsas. Tokio impulso pasirodymo tikimybė yra 
labai menka. Todėl, pavyzdžiui, vien pailginus impulso frontą nuo 1,5 
iki 8 µs (tai vidutinė žaibo fronto trukmės reikšmė), izoliacinis rezer-
vas padidėja iki 5 procentų. 

Nagrinėjant suderinimo principus buvo ne kartą pastebėta, 
kad, parenkant ribotuvus ir norint turėti optimalią apsaugos sistemą, 
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tenka atlikti žaibo ir komutacinių viršįtampių tyrimus. Tai galima pa-
daryti naudojant skaičiavimams specialias kompiuterines programas 
– viršįtampių analizatorius. Kokiais principais ir metodais funkcio-
nuoja šios programos, nagrinėjama tolesniuose knygos puslapiuose. 

 

6.6. Viršįtampių proceso modeliavimas 

Žaibo ir komutaciniai viršįtampiai modeliuojami specialiomis 
kompiuterinėmis programomis – viršįtampių analizatoriais [1, 2, 3, 6, 
15, 23, 25, 28]. Tokių programų pagrindą sudaro elektromagnetinių 
procesų linijose ir pastotėse algoritmai. Paprastai modeliuojama su-
paprastinta tinklo struktūra. Modeliuojant žaibo viršįtampius, skaič-
iuojamoji schema sudaroma iš pastotės šynų atskirų segmentų, oro li-
nijų atkarpų  bei sutelktų talpų, atstojančių įrenginių izoliaciją. Su-
telktosios induktyviosios varžos, praktiškai nedalyvaujančios susida-
rant greitiems žaibo viršįtampiams, iš schemos eliminuojamos. Algo-
ritmo sudarymas sudėtingėja tikslinant linijų atkarpų modelius ir su-
darant rišlų visoms grandims elektromagnetinių lygčių skaitmeninį al-
goritmą. Komutacinių viršįtampių skaičiuojamosios schemos grafas 
yra paprastesnis, tačiau algoritmas apsunkintas procesų elektros lini-
jose tikslesnio atspindėjimo. Tuomet ir sutelktosios induktyviosios 
varžos tiksliai įvertinamos skaičiuojamojoje schemoje, o linijose dėl 
parametrų asimetrijos prireikia dar ir lygčių tikslesnių modalinių per-
tvarkymų. 

Žemiau pateikiami baziniai algoritmų elementai: daugialaidžių 
linijų modeliai, jų atvaizdavimas modalinėse koordinatėse bei 
sudėtingos schemos su sutelktųjų parametrų grandimis algoritmo su-
darymo principas.  
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6.6.1. Linijos savitieji parametrai 

Elektromagnetiniai procesai linijos laiduose susieti bendrais 
magnetiniais srautais ir elektriniais krūvių laukais. Magnetinis laukas, 
įsiskverbęs gilyn į žemės gruntą, kisdamas sukuria indukuotąją elek-
trovarą, kuri priverčia žemėje tekėti sroves. Šių srovių magnetinis 
srautas įsilieja į bendrą linijos elektromagnetinį lauką. Tokios daugia-
laidės linijos modelio įtampas ir sroves aprašo matricinės telegrafinės 
lygtys, kuriose parametrai yra savųjų pilnutinių varžų ir laidumų mat-
ricos. Parametrai linijos telegrafinėms lygtims surandami išsprendus 
elektromagnetinio lauko diferencialines Maxwello lygtis [9, 11, 12, 13, 
16, 35]. Sprendimui būtinas ribines sąlygas užduoda modeliuojamos 
elektros linijos konstrukciniai matmenys bei laidų ir aplinkos lygina-
mieji parametrai. Be to, modelio linijos priklauso nuo to, kaip kinta 
srovės arba koks srovių kitimo dažnis. Todėl yra tikslinga pradines 
uždavinio sąlygas supaprastinti, tariant, kad linijoje teka kintamosios 
stacionariosios srovės. Taip sprendžiant galima gauti tokio pavidalo 
linijos telegrafines lygtis:  

  

 ZIU =−
dx

d
,   (6.7) 

 YUI =−
dx

d
.  (6.8) 

 
Čia I ir U –kintamųjų srovių ir įtampų linijos laiduose matricos 

stulpeliai; 
Z ir Y – savitųjų linijos parametrų, savųjų pilnutinių varžų ir 

laidžių kvadratinės matricos. 
Linijos parametrai, srovės ir įtampos lygčių matricose yra kom-

pleksinių skaičių funkcijos. Esant linijoje stacionarioms srovėms, tai x 
atstumo bei srovės f dažnio funkcijos, o įtampų bei srovių komplek-
sinės reikšmės, be to, dar priklauso ir nuo papildomų ribinių sąlygų 
(pavyzdžiui, įtampų ir srovių dydžių bei jų fazių linijos pradžioje arba 
gale). Padarius prielaidą, kad linijos indukuotasis žemėje elektros 
krūvis yra susitelkęs tik žemės grunto paviršiuje, o linijos laidų aplin-
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ka yra galvaniškai nelaidi, gaunama laidumų matrica, kurią sudaro tik 
menamieji skaičiai. Ją aprašo formulė: 

 Y = j2πε0ωN-1.  (6.9) 
Čia ω– kampinis dažnis, ω=2πf; 
N – matrica, kurios elementai išreikšti tik linijos konstrukciniais 

matmenimis; N = (Nik); 
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Čia rei ir hi – i–tojo laido vidutinis geometrinis spindulys ir 
aukštis nuo žemės paviršiaus iki i–tojo laido x horizontaliojoje koor-
dinatėje; 

dik, Dik – atstumas tarp i–tojo ir k – tojo laidų bei tarp i–tojo lai-
do ir k–tojo laido veidrodinio atspindžio žemės paviršiuje ties x koor-
dinate.  

2
ki

2
ikik )h(hbD −+= , 

čia bik  – atstumo tarp i–tojo ir k–tojo laidų horizontalioji pro-
jekcija. 

Pasirinkta prielaida reiškia, kad žemėje elektrinį lauką visiškai 
kompensuoja paviršinis krūvis ir todėl giliau kaip į žemės paviršių 
laidų elektros krūvio sukurtas laukas neįsiskverbia. Tai priimtina 
prielaida, nes daugeliu atvejų žemėje kintamo magnetinio lauko in-
dukuotoji elektrovara, daug kartų viršydama laidų krūvių elektrinį 
lauką, sudaro didžiausią ir esminę suminio elektrinio lauko dedamą-
ją, o linijos elektros krūvių lauko dedamoji yra daug kartų mažesnė.   

Linijos pilnutinių varžų matricą aprašo trijų narių formulė:  

 ( )MFNZ ++=
π

ωµ

2

j
o .  (6.11) 

Čia N – magnetinio lauko formos koeficientų matrica žemės 
grunto ir laidų idealaus laidumo atveju (tuomet elektromagnetinis 
laukas negali įsiskverbti gilyn nei į žemę, nei į laidų vidų); matricos 
elementai turi (6.10) pavidalą; 
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F ir M – koeficientų matricos, įvertinančios žemėje ir laidų vi-
duje esantį magnetinį lauką bei su tuo susijusį pilnutinių varžų modu-
lių padidėjimą bei realiųjų skaičių pilnutinių varžų matricoje atsiradi-
mą. 

Savitųjų parametrų matricų išraiškų matematinis išvedimas pa-
kankamai išsamiai pateiktas literatūroje [11, 12]. Trumpai galima pa-
aiškinti, kad išraiškų racionaliausia paieška atliekama pirmiausia eli-
minuojant iš elektromagnetinio lauko Maxwello lygčių paviršines 
bangas aprašančiąją dalį. Paviršinės bangos – tai elektromagnetinės 
bangos, plintančios išilgai linijos plokščiu ir statmenu linijai frontu. 
Eliminavimo veiksmas pakeičia lygčių egzistencijos sritį iš trimatės 
erdvės į dvimatę plokštumą. Taip supaprastintos lygtys įgyja Beselio 
ir Struvės diferencialinių lygčių pavidalą, o tai toliau leidžia tiesiogiai 
arba iš dalies pasinaudoti cilindrinėmis Beselio ir Struvės sprendinių 
funkcijomis, papildomai pasirenkant prastinančias prielaidas, kurios 
rezultatų smarkiai nepakeičia. 

Tokiu sprendimo keliu surasta M matrica yra diagonalioji. 
Glotnaus cilindrinio paviršiaus laido matricos i–tasis elementas 
išreiškiamas formule  

)(

)(

11

0

ii

i
i krσ J jωjωµ

krk J
M

i

= .  ( 6.12) 

Čia k – aplinkos banginis skaičius, surandamas taip: 








 −=
ω

σ
jεµωk 22 .   (6.13) 

Čia ri, σ, µ ir ε – laido spindulys, jo metalo savitasis laidis, mag-
netinė ir dielektrinė skvarba; 

0J  ir 1J – pirmos rūšies nulinės ir pirmosios eilės Beselio funk-

cijos.  
Metalų savitasis laidis yra labai geras ir net esant labai 

aukštiems dažniams yra daug didesnis už sandaugą ωε. Todėl galima 
daryti prielaidą, kad k2 ≈ −jσ⁄ω, tuomet išraiška (6.12) įgyja dar pa-
prastesnį pavidalą: 
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1−
= .  (6.14) 

Linijos ar lanksčiosios šynos laidas dažniausiai būna suvytas iš 
daugelio plieninių, o viršutiniuose viename ar keliuose sluoksniuose – 
iš aliumininių arba varinių vielų, todėl laidas paviršiuje nebūna glot-
nus, o sluoksniuose turi skirtingas magnetines skvarbas. Savosios pil-
nutinės varžos matavimai nuo 50 iki 1000 kHz dažniuose parodė, kad 
tokiems laidams gautas reikšmes reikia padidinti nuo1,4 iki 1,7 kartų, 
kai laidas paviršiuje turi du ar daugiau aliumininių vielų sluoksnius, ir 
nuo 2,0 iki 4,5 kartų, kai paviršiuje tik vienas toks sluoksnis. 

Koeficientų F matricos dera ieškoti, darant papildomą prielai-
dą, kad magnetinis laukas žemės grunte sukuria elektrovarą tik kryp-
timi išilgai laido, ir tik tokia krytimi teka srovės. Tai priimtina prielai-
da, nes rezultatams turi beveik tokią pat nedidelę įtaką, kaip ir anks-
tesnė prielaida dėl laidų sukurto elektrinio lauko žemėje. Darant šią 
prielaidą gaunama tokio pavidalo matricos elementų išraiška: 

( ) ( )∫
∞

+−
+

=
0

cosexp
1

2  dζζb)h(hη
ηη

F ikkiO
GO

ik ,  (6.15) 
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Ča kO ir kG– laido aplinkos (oro) ir grunto banginiai skaičiai, 
sudaryti iš atitinkamų magnetinės skvarbos, dielektrinės skvarbos ir 
savitojo laidžio dydžių: 
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   (6.17) 

Čia γ  – paviršinės bangos sklidimo pastovioji, jβαγ += ; 
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α  ir β  – bangos slopinimo dekrementas ir lyginamasis fazės 
pokyčio koeficientas.  

6.13 paveikslėlyje yra parodytos N, F ir M matricų diagonaliųjų 
elementų tipinės priklausomybės nuo srovių dažnio.  

 
6.12 pav. Linijos savųjų pilnutinių varžų N, F ir M koeficientų  

matricos diagonaliojo elemento priklausomybė nuo srovių dažnio 
 

Iš paveikslėlio matyti, kad, srovių dažniui didėjant, laidų vi-
dinės grunto ir laidų pilnutinės varžos dedamosios greitai mažėja. Tai 
srovių aukštadažnis paviršinio laidumo reiškinys. Didėjant srovių 
dažniui, magnetinis laukas vis labiau į paviršių išstumia tekančius 
elektros krūvių nešiklius, taigi išstumia į paviršių elektros srovę. Ko-
mutacinių viršįtampių pagrindinės laisvųjų virpesių harmonikos 
dažnis didesnis už 100 kHz, o žaibo – dar didesnis keletą kartų. Todėl 
F ir M matricų elementai sudaro tik labai menką suminės pilnutinės 
varžos dalį. To, žinoma, negalima pasakyti apie pilnutinės varžos rea-
liąją dalį ir su ja susijusių laisvųjų virpesių slopimą. Aukštadažniui pa-
viršinio laidumo reiškiniui vis labiau plintant, ši pilnutinės varžos da-
lis didėja ir aktyvieji nuostoliai laide auga. Tačiau santykiškai 
mažesnės F matricos elementų absoliučiosios reikšmės leidžia supras-
tinti praktinį elementų skaičiavimą.   
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Plačiame dažnių diapazone bangos slopinimo α dekrementas 
yra daug kartų mažesnis už β koeficientą, kuris moduliu yra labai arti-
mas banginiam skaičiui kO. Šitai leidžia pasitelkti dar vieną prielaidą, 
imant ≈0m  0, o tai įgalina išreikšti (6.15) išraišką Struvės ir antrosios 

rūšies Beselio funkcijomis [12]: 

 [ ]∑
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−−=
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1
211

1
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ki χ

χYχH
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F , (6.18) 

čia 1H  ir 1Y – pirmosios eilės Struvės ir pirmosios eilės antro-
sios rūšies Beselio funkcijos; 
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 (6.19) 

 
6.14 paveikslėlyje parodyta, kaip atrodo Struvės ir Beselio 

funkcijų grafikai esant realioms argumentų reikšmėms. Čia neigiama 
ordinačių ašis yra Beselio funkcijos asimptotė: argumentui artėjant į 
nulį, funkcija mažėja neaprėžtai.  

 
6.14 pav. Pirmosios eilės Struvės H1 funkcija  

ir pirmosios eilės antros rūšies Beselio Y1 funkcija 
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Turint savituosius parametrus ir papildomas ribines sąlygas, pa-
vyzdžiui, įtampas ir sroves linijos pradžioje, galima išspręsti (6.7, 6.8) 
lygtis ir gauti linijos įtampų ir srovių formules su linijos kaip keturpo-
lio koeficientų matricomis. Tačiau tai daryti yra paprasčiau pirma su-
paprastinus lygtis tiesine jų transformacija. Be to, tai leis surasti ban-
ginius linijų parametrus, kurie reikalingi pereinamiesiems procesams 
linijose modeliuoti. 

6.6.2. Linijos banginiai parametrai 

Pilnutinių varžų bei laidumų matricos yra pilnosios matricos, 
todėl telegrafinių lygčių sprendinys yra rišlios išraiškos. Išsprendus, 
pavyzdžiui, trilaidės linijos lygtis įtampų ir srovių linijos gale atžvilgiu, 
gaunamos šešios tarpusavyje rišliai priklausomos tiesinės polinominės 
išraiškos. Pasikeitus kurio nors laido įtampos ar srovės linijos 
pradžioje dydžiui, pakinta visų laidų įtampų ir srovių linijos gale 
reikšmės. Šį rišlumą galima panaikinti lygtis tiesiškai transformavus į 
kitokių nefazinių koordinačių sistemą. 

 (6.7) ir (6.8) telegrafinės lygtys, pirmojoje eliminavus I, o ant-
rojoje U, įgyja jau tarpusavyje tarpmatricinių lygčių nepriklausomybę 
tokiu pavidalu: 

 UZYU  
2

2

=
dx

d
,  (6.20) 

 

   

(6.21)

 
Toliau lygčių ZY ir YZ parametrų matricas galima pakeisti į 

diagonaliąsias matricas, iš abiejų pusių jas padauginus iš kvadratinių 
matricų, vadinamų modalinėmis:  
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čia 11,ir, −−
δλδλ  – modalinės ir modalinės inversinės trans-

formacijos matricos. 
Tokios transformacijos būdu apskaičiuoti 2γ  diagonaliosios 

matricos elementai yra vadinami ZY ir YZmatricų modomis arba 
būdingaisiais skaičiais. Lygtys (6.20, 6.21) po transformacijos tampa 
visiškai (visose eilutėse) nepriklausomų lygčių sistemomis, kuriose 
įtampos ir srovės yra fazinių įtampų ir srovių tiesiniai kitose (s) koor-
dinatėse atvaizdai: 

  )(
2

)(2

2

 SSdx

d
UγU = ,  (6.23) 

 )(
2

)(2

2

    
dx

d
SS IγI = .  (6.24) 

Čia UλU 1
)(

−=S  ir  IδI 1
)(

−=S  yra tiesioginė fazinių dydžių 

modalinė transformacija į vaizdus;  

γ  matricos ))diag(  ,( s
2 γ== γγγ  elementai SSS jβαγ +=  

yra elektromagnetinių bangų plitimo banginės pastoviosios s koordi-
natėje (s banginiame kanale). 

Linijos keturpolio lygčių sprendinys tuomet atrodo taip: 
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 (6.25) 

Čia įtampų ir srovių vaizdų indeksai 1 ir 2 reiškia šių dydžių pri-
klausomybę linijos pradžiai ir galui; 

Zw – banginių pilnutinių varžų diagonaliosios matricos 
( ))diag(w 1

S
1 −− =wZ , apskaičiuojamos pagal formulę: 

 ZδλγZ
11 −−=w .  (6.26)  

Įtampų ir srovių vaizdų fazinės reikšmės apskaičiuojamos at-
virkštine modaline transformacija: 

 )(SλUU =  ir )(SδII = .   (6.27) 

Banginiai linijos parametrai, sklidimo pastoviosios ir pilnutinės 
varžos reikalingi pereinamųjų procesų modeliavimui. Viršįtampių 
formavimosi metu procesai linijose – tai elektromagnetinės bangos, 
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plintančios kanaluose, atitinkančiuose modalinių matricų suformuo-
tas koordinates ir plintančios skirtingais greičiais. Linijos kanalo mo-
deliui racionalu naudoti vienlaidės linijos Dalambero lygčių formą 
[11, 12]. 

6.6.3. Linijos banginio kanalo modelis 

Linijos kanale banginė pilnutinė varža aukštųjų dažnių srityje 
(pradiniuose komutacinių ar žaibo viršįtampių procesuose, kai 
dažniai didesni nei 100 kHz) kinta nedaug. Tipinės banginių pilnuti-
nių varžų modulių priklausomybės nuo dažnio kreivės parodytos 6.15 
paveikslėlyje. 

 

300 

f, Hz 

Zw, Ω 

104 106 108 1010 

400 

600 

500 

1 

2 

6.15 pav. Banginių pilnutinių varžų priklausomybė nuo srovių dažnio:  
1 – bendrame kanale su žeme, 2 – laidų kanale 

 
Linijos kanaluose, kuriuose beveik nedalyvauja žemėje esantys 

srautai, pilnutinė varža praktiškai visai nekinta. Tokių kanalų pilnuti-
nių varžų pastovumą ir todėl nekintantį jų modulį paveikslėlyje vaiz-
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duoja 2–oji kreivė. 1–oji kreivė vaizduoja bendro laidų kanalo su 
žeme pilnutinės varžos modulio nedidelį sumažėjimą, nors dažnis pa-
didėja tūkstančius kartų.  

Be to, pilnutinių varžų modulį praktiškai sudaro tik realioji da-
lis. Tai iliustruoja 6.16paveiksle parodytas realiosios dalies ir modulio 
santykio kitimas didėjant dažniui. Pateikiama kreivė bendrajam kana-
lui su žeme. Kaip matyti iš paveikslėlio, net ir šiame kanale santykis 
beveik pastovus ir lygus vienetui. 

 

0,99 

f, Hz 

Re(Zw) 
|Zw| 
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0,995 

1,00 

 
6.16 pav. Pilnutinės varžos realiosios dalies 

 santykio su moduliu priklausomybė nuo srovių dažnio 
 

Dėl to linijos banginių kanalų modeliuose yra tikslinga naudoti 
pastoviosios banginės varžos dydį vietoj banginės pilnutinės varžos, 
t.y. pastarosios realiąją dalį. Ši prielaida leidžia pasinaudoti Dalambe-
ro lygčių struktūra: srovės, įtampos bei atsispindėjusiosios kanale 
bangos priklausomybe nuo krintančiosios bangos dydžio. Šios struk-
tūros lygtys linijos kanalui atrodo taip: 
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  (6.28) 

čia −+ SS,zw ir  – kanalo banginė varža, krintanti ir atsi-

spindėjusi kanale. 
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Atsispindėjusi elektromagnetinė banga kitą linijos galą pasiekia 
po tam tikro laiko, pavėlavusi ir pakeitusi savo pavidalą. Vėlinimąsi ir 
disipacinį bei distorsinį pavidalo pasikeitimą nusako bangų plitimo 
banginės pastoviosios, priklausančios nuo bangą suformavusių 
dažnių. Bangos fronto pradinės dalies greitį v ir bangos vėlinimąsi dėl 
riboto greičio galima nustatyti iš fazės koeficiento β vertės, kuri pa-
siekiama esant didžiausiems ribiniams dažniams, arba apskaičiuojant 
taip:  

 
εµβ

fπ
v

12
lim
f

=







=

∞→
,  (6.29) 

čia µ ir ε – aplinkos elektromagnetinės skvarbos ir todėl oro li-
nijoms bangos greitis yra lygus šviesos greičiui. 

Bangos kanale formos kitimą nusako dažninė funkcija, gauta iš 
telegrafinių lygčių operacinio sprendinio, t.y. vietoj operacinio para-
metro įstačius argumentą jω: 

 ( ) ( )εµjlγωΦ +−= lexp , (6.30) 

čia l – linijos (atkarpos) ilgis. 
Šią dažninę charakteristiką galima konvertuoti į laiko pereina-

mąją funkciją (interferuojančią su atsispindėjusia nuo mazgo banga) 
tokia integraline operacija: 

 ( ) ( ) dω
cos

)(Re
2

0 ω

tω
ωΦ

π
t ∫

∞

=ϕ , (6.31) 

čia ( ))(Re ωΦ  – realioji ( )ωΦ  funkcijos dalis. 
Pereinamosios funkcijos sąsūka su atsispindėjusios bangos 

reikšmėmis leidžia apskaičiuoti linijos galą pasiekiančias bangos 
reikšmes. Bangos vėlinimąsi nusako trukmė: 

 00εµlτ = .   (6.32) 

Jeigu linijos pradžios ar galo parametrams skaičiavimai yra at-
liekami fazinėse koordinatėse, tuomet (6.28) išraiškos turi būti papil-
dytos modalinėmis matricomis: 
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Šios išraiškos leidžia sudaryti skaičiavimų algoritmą sudėtingai 
tinklo struktūrai, sudarytai iš elektros linijų ir tinklo mazguose su-
telktų parametrų lygtimis aprašomų elementų. 

6.7. Žaibo viršįtampių analizatorius 

Komutacinių bei žaibo viršįtampių kompiuteriniam tyrimui turi 
būti parengtas algoritmas ir programa skaitmeniniam elektromagne-
tinių pereinamųjų procesų modeliavimui sudėtingoje linijų ir mazgi-
nių elementų schemoje. Schemos sudėtingumą lemia linijų atkarpų 
išsišakojęs grafas, mazguose esantys skaičiuojamosios talpos ir induk-
tyvumai bei trilaidės ar net daugialaidės linijos bei jų atkarpos (su 
skaldytomis fazėmis bei apsauginiais nuo žaibo laidais).  

Šiame skirsnyje algoritmo sudarymo principams paaiškinti yra 
nagrinėjama žaibo viršįtampių pastotėje programa, žaibo viršįtampių 
analizatorius. Čia aprašomos tik algoritmo pagrindinės struktūros: li-
nijų sudėtingo grafo formavimo etapai bei mazgo talpų diferenciali-
nių lygčių artutinio sprendimo procedūros priderinimas prie bendro-
jo algoritmo. 

Žaibo viršįtampių tyrimams skaičiuojamoji schema susideda iš 
linijų atkarpų ir mazguose prijungtų talpų, modeliuojančių galios bei 
matavimo transformatorių, įvadų ir aukštosios įtampos įtaisų bei apa-
ratų izoliacija. 

Bendriausiu atveju skaičiuojamoji schema parodyta 6.17 pa-
veikslėlyje. 
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Šioje schemoje fazines įtampas CBA uuu ,,  su fazinėmis 

srovėmis CBA iii ,,  sieja diferencialinių lygčių sistema: 

 IUC =
dt

d
,   (6.34) 

čia IU ir   – fazinių įtampų ir srovių matricos stulpeliai; U=(uA 

uB uC)
T; I=(iA iB iC)

T; 
C  – talpų matrica: 

 
















++−−

−++−

−−++

=

BCACCBCAC

BCBCABBAB

ACABACABA

ccccc

ccccc

ccccc

C . 

Skaičiavimų algoritmas susidaro iš nuosekliai atliekamų skaič-
iavimo etapų: 

1. Suformuojamas skaičiuojamosios schemos grafas. Tam tiks-
lui kiekviename skaičiuojamosios schemos mazge surandamos su-
minės srovės kiekvienoje fazėje. Galima pasinaudoti (6.33) pirmąja 
išraiška  ir sudaryti suminės srovės skaičiavimų procedūrą kiekvienam 
skaičiuojamosios schemos mazgui: 

 ( )∑ −−+
Σ −= 0

11 UγδZSδS wS , (6.35) 

 

Bu  

Cu  

Ac  

Bc  

Cc  

ABc  ACc  

BCc  

Au  

6.17 pav. Mazgo talpų skaičiuojamoji schema 
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čia 0U  – mazgo pradinė (kiekvienam skaičiavimų žingsniui savi-

ta) įtampų matrica. 
Šia formule yra susumuojamos visų prie mazgo prijungtų linijų 

srovės. Todėl, suprantama, kad ( )+
SSZγδ ir,,  matricos priklauso tik 

tai linijai, kurios srovė dalyvauja sumoje. 
2. Artutiniu diferencialinių lygčių sprendimo būdu atliekamas 

(6.34) tipo lygčių integravimas. Surandamos mazgų įtampos laiko 
momentui ttt ∆+= 01 . Pavyzdžiui, panaudojus paprasčiausią pirmo-

sios eilės Eulerio skaitmeninį integravimo metodą, įtampos naujam 

1t laiko momentui randamos pagal formulę: 

 Σ
−∆= SCU
1

1 t .  (6.36) 
3. Atsispindėjusios nuo mazgų srovių bangos surandamos taip: 
 ( ) ( )+−−− −⋅= SwS SUγδZS 1

112 . 

4. Atliekama visų surastųjų diskrečiųjų atsispindėjusios bangos 
reikšmių iki 1t  momento skaitmeninės sąsūkos su interferencinėmis 
bangos kitimo kanaluose pereinamosiomis charakteristikomis. 

5. Naujam algoritmo žingsniui, kuris prasideda vėl nuo 1–ojo 
punkto, nustatomos naujos pradinės sąlygos: 

 01 UU = . 

Sudėtingų schemų atveju racionalu naudoti aukštesnės eilės ar-
tutinius integravimo metodus, pavyzdžiui, Runge–Kuto aukštesniųjų 
eilių algoritmus. Kai naudojamas N–tosios eilės metodas, tuomet vie-
no žingsnio paklaida sumažinama (N+1)/2 kartų, palyginti su pirmo-
sios eilės (6.36) Eulerio formule. Tai leidžia pasiekti gerą tikslumą 
bei pagreitinti skaičiavimus. 

Žaibo viršįtampių analizatoriuje viename kuriame nors mazge, 
modeliuojančiame žaibo išlydžio vietą, pažeistos fazės įtampa papras-
tai prilyginama momentinei žaibo srovės formuojamai įtampai. Kito-
se fazėse imamos elektrostatiškai indukuotų įtampų reikšmės (to pa-
ties poliškumo ir apytikriai apie 20 procentų dydžio). 

Ribotuvo netiesinės voltamperinės charakteristikos modeliavi-
mui naudojami algebriniai iteraciniai įtampų apskaičiavimo metodai. 
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Iteracijos, ribotuvo mazge tikslinančios sroves visose fazėse, atlieka-
mos kiekviename algoritmo žingsnyje. 

Komutacinių viršįtampių kompiuteriniame analizatoriuje algo-
ritmas turi dar daugiau komponenčių. Papildomai atsiranda indukty-
viųjų elementų diferencialinių lygčių artutinio sprendimo punktai al-
goritme bei asimetrijų, kurias padaro komutaciniai aparatai ar nesi-
metriniai  sujungimai, realizavimo procedūros.  

6.8. IŠVADOS 

1. Projektuojant elektros tinklą, apsaugos priemonės (viršįtam-
pių ribotuvai) turi būti parenkamos taip, kad didžiausios viršįtampių 
reikšmės neviršytų atitinkamų jų bandomųjų įtampų. Tokiam parinki-
mui pakanka atlikti determinuotuosius skaičiavimus ir surasti 
didžiausias galimas tinkle įtampas. 

2. Leistinosios žaibo viršįtampių ribos ir jas atitinkantys impul-
siniai izoliacijos bandymai (pagal įvairių valstybių standartų normas) 
suteikia maždaug apie 9,0≈p  patikimumo garantiją. Sėkmingi izo-
liacijos bandymai garantuoja, kad išbandyta izoliacija turės geresnį 
impulsinį atsparumą nei įtampos, kurios visame kitimo procese išlie-
ka žemiau nustatytų ribų. Tokia patikimumo garantija, palyginti su 
pramoninio dažnio bandomosios įtampos bandymų garantija (0,9 vie-
toje 0,999), yra dėl nedidelio impulsinių bandymų skaičiaus (nuo 3 iki 
15). 

3. Izoliuotosios neutralės tinkle optimali ilgalaikė leistinoji 
viršįtampių ribotuvo įtampos Uc reikšmė yra apie 10 procentų 
aukštesnė už didžiausią leistinąją tinklo linijinę įtampą, tačiau neturi 
viršyti jos daugiau nei 30-čia procentų. 

4. 110–330 kV pastotėje su skirstykla ir keliomis prijungtomis 
linijomis tikslinga ribotuvus jungti ties transformatoriumi (tarp trans-
formatoriaus ir skyriklio bei jungtuvo) ir prie linijų išėjimų. 



ŽŽ AA II BB AA SS ..   AA PP SS AAUUGG AA   NN UUOO   ŽŽ AA II BB OO   

  

223 

5. Tiksliam viršįtampių ribotuvų parametrų parinkimui ir 
išdėstymui skirstykloje turi būti modeliuojami atmosferinių viršįtam-
pių ir komutacinių viršįtampių pereinamieji procesai, įvertinant 
didžiausią įtaką darančius veiksnius. 
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SUMMARY  

 
The present monograph is aimed at introducing generalized 

material on the protection of different objects against lightning. This 
includes scientific research papers drafted at The General Jonas Zemaitis 
Military Academy of Lithuania, Vilnius, and The Kauno Technologijos 
Universitetas, a technological university based in Kaunas; also, industrial 
experience obtained at Lietuvos Energija AB, the main company in the 
electricity sector of Lithuania. 

The first chapter presents a theory of lightning discharge 
formation in nature and its influence on different buildings and units. 

The second chapter analyses the theory of over-voltages 
formation; it also presents the calculations in electricity transmission lines 
and connection aerial and cable underground lines after the lightning 
discharge has happened. This chapter widely analyses over-voltages 
potentials formed by lightning in buildings and aerial lines supports. 

The third chapter presents a comparison of the contemporary 
European standards and normative acts used in Lithuania previously and 
assigned to design the outer protection of buildings against lightning. 
This chapter gives a short presentation of the designing of the active 
protection against lightning and the experience of foreign countries while 
exploiting it. 

The fourth chapter analyses over-voltages that form in electric 
power units; the chapter also presents apparatus and appliance 
characteristics as well as that of the protection against over-voltages and 
the rationality of their employment. Special attention is given to over-
voltages arresters which are already widely used in Lithuanian electric 
power system. 

The fifth chapter presents the electric net of up to 1000V 
protection against lightning which is not sufficiently instilled in Lithuania 
at present. The chapter analyses and presents the analysis of the damage 
caused by lightning discharge and the overvoltage caused by it in the net 
of up to 1000V. The chapter presents the protection devices of the 
buildings and their electric equipment as well as their choice and 



ŽŽ AA II BB AA SS ..   AA PP SS AAUUGG AA   NN UUOO   ŽŽ AA II BB OO   

  

231 

application recommendations in accordance with nowadays standards. 
The experiment data obtained in the electric line model and the 
recommendation of protection against lightning are presented in this 
chapter. 

The sixth chapter gives exhaustive theoretical and experiment-
based analysis of electric equipment insulation coordination-related 
issues. The chapter also analyses insulation reliability in electric 
transmission lines of different voltages and in transformer substations. 
The modelling of lightning and transient processes of switching over-
voltages has been carried out using computer programmes. This chapter 
is dedicated to the formation principle of the analyzer of the lightning-
caused over-voltages. 

The bibliography list comprises scientific research papers by 
foreign and Lithuanian scientists, including those drafted by the authors 
of the present monograph. 

The authors express their kind gratitude to everyone who 
contributed by their help, suggestions, and remarks to the completion of 
this monograph. 

Please send your further suggestions and remarks to the 
following addresses: The General Jonas Zemaitis Military Academy of 
Lithuania, Silo Str. 5A, LT-10322 Vilnius; or The Kauno Technologijos 
Universitetas, Studentu Str. 48, Kaunas LT-51340. 
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