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Προστασία κατασκευών από κεραυνούς  
 

Μέρος 1 
Γενικές αρχές 

Εισαγωγή  

Επισηµαίνεται ότι ένα Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) δεν µπορεί να εµποδίσει το σχηµατισµό 
κεραυνού. 

Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν συσκευές ή µέθοδοι επιστηµονικά αποδεδειγµένες, ικανές να εµποδίσουν τον 
σχηµατισµό κεραυνού ή να εµποδίσουν  τον κεραυνό να πλήξει µία κατασκευή. 

Ένα ΣΑΠ, που σχεδιάσθηκε και εγκαταστάθηκε σύµφωνα µε  αυτό το Πρότυπο, δεν εξασφαλίζει απόλυτη προστασία 
σε κατασκευές, άτοµα ή αντικείµενα. Ωστόσο η εφαρµογή  αυτού του Προτύπου µειώνει τους κινδύνους σε 
οσοδήποτε χαµηλή πιθανότητα είναι αναγκαίο. 

Ο τύπος και ο τρόπος  τοποθέτησης ενός ΣΑΠ πρέπει να µελετηθεί προσεκτικά παράλληλα µε τον σχεδιασµό  µιας  
νέας κατασκευής, επειδή τότε µπορεί  να γίνει µέγιστη εκµετάλλευση των αγώγιµων τµηµάτων της κατασκευής. Έτσι, 
ο σχεδιασµός και η κατασκευή µίας ολοκληρωµένης εγκατάστασης γίνονται ευκολότερα, οικονοµικότερα και µε 
αυξηµένη αισθητική και αποτελεσµατικότητα. 

Πρόσβαση στη γη και σωστή χρησιµοποίηση του χαλύβδινου οπλισµού της θεµελίωσης  για την πραγµατοποίηση 
κατάλληλης γείωσης, µπορεί να είναι δυσχερής ή ακόµα και αδύνατη µετά την έναρξη της κατασκευής.  Η ειδική 
αντίσταση  και η φύση του εδάφους πρέπει να λαµβάνονται υπόψη  στα αρχικά στάδια του έργου. Αυτές οι 
πληροφορίες είναι ουσιώδεις για την µελέτη της γείωσης και µπορεί να επηρεάσουν το σχεδιασµό των θεµελιώσεων.  

Για αποφυγή περιττής εργασίας είναι αναγκαία η συνεργασία των µελετητών του ΣΑΠ, µε τους υπόλοιπους µελετητές 
και κατασκευαστές του κτιρίου. 

Αυτό το Πρότυπο παρέχει πληροφορίες για την τοποθέτηση ενός ΣΑΠ για συνήθεις κατασκευές. 

Η µελέτη, η εγκατάσταση και τα υλικά ενός ΣΑΠ πρέπει να συµφωνούν πλήρως µε αυτό το Πρότυπο. 
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1 Γενικά  

1.1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

1.1.1 Αντικείµενο 

Αυτό το Πρότυπο  αφορά στη µελέτη, εγκατάσταση, επιθεώρηση και συντήρηση ενός συστήµατος αντικεραυνικής 
προστασίας (ΣΑΠ) χρησιµοποιώντας ράβδους, τεταµένα σύρµατα και πλέγµατα αγωγών, σαν συλλεκτήριο σύστηµα, 
για την προστασία κατασκευών από κεραυνούς, όπως αναφέρεται εκτενώς στη παράγραφο 1.1.2, καθώς και για 
πρόσωπα, εγκαταστάσεις και αντικείµενα µέσα ή πάνω σε αυτές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Υπάρχουν και άλλα συλλεκτήρια συστήµατα εκτός από αυτά που αναπτύσσονται σε αυτό το Πρότυπο,  όπως τα 
early streamer emission terminals (αλεξικέραυνα πρώιµου οχετού), αλλά είναι εκτός του σκοπού αυτού του Προτύπου. Αυτά 
λαµβάνονται υπόψη σε µερικά εθνικά πρότυπα. 

1.1.2 Πεδίο εφαρµογής 

Αυτό το Πρότυπο αφορά στη µελέτη και στην εγκατάσταση ενός ΣΑΠ, όπως ορίζεται στη παράγραφο 1.1.1, για 
συνήθεις κατασκευές ύψους µέχρι και 60 m. 

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από αυτό το Πρότυπο:  

α) Συστήµατα σιδηροδρόµων. 

β) Υπαίθριες εγκαταστάσεις παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. 

γ) Υπαίθριες τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. 

δ) Οχήµατα, πλοία, αεροπλάνα, θαλάσσιες εγκαταστάσεις. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Συνήθως οι περιπτώσεις α) έως δ) διέπονται από ειδικούς κανονισµούς που συντάσσονται από διάφορες αρµόδιες 
κατά περίπτωση αρχές. 

Επιπλέον απαιτήσεις, από εκείνες που καθορίζονται σ� αυτό το Πρότυπο, είναι απαραίτητες στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

- υψηλές κατασκευές (ύψους πάνω από 60 m) 

- κατασκευές που εγκυµονούν κίνδυνο έκρηξης ή διάδοσης πυρκαγιάς σε γειτονικές κατασκευές.  

- κατασκευές επικίνδυνες για το περιβάλλον λόγω πιθανής εκποµπής τοξικών, ραδιενεργών, ρυπαντικών ή 
διαβρωτικών ουσιών. 

- προσωρινές κατασκευές και ηµιτελείς κατασκευές. 

- προσωρινά στέγαστρα, κατασκηνώσεις, αθλητικά γήπεδα 

- εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικές συσκευές ευαίσθητες σε υπερτάσεις 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Εξαρτήµατα χρησιµοποιούµενα για την εγκατάσταση ενός ΣΑΠ καλύπτονται από το ΕΝ 50164 �Lightning 
protection components� (��Εξαρτήµατα ΣΑΠ��) (υπό σύνταξη) 

1.2 Όροι και ορισµοί 

Στο Πρότυπο αυτό ισχύουν οι εξής ορισµοί: 

1.2.1 Κεραυνός 

Ηλεκτρική εκκένωση ατµοσφαιρικής προέλευσης απλή ή πολλαπλή µεταξύ νέφους και γης. 
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1.2.2 Πλήγµα κεραυνού 

Κάθε ηλεκτρική εκκένωση που προέρχεται από την πτώση ενός κεραυνού. 

1.2.3 Σηµείο πλήγµατος 

Το σηµείο όπου ένα πλήγµα κεραυνού έρχεται σε επαφή µε τη γη, µε µία κατασκευή ή µε ένα ΣΑΠ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ένας κεραυνός µπορεί να πλήξει περισσότερα από ένα σηµεία. 

1.2.4 Ρεύµα κεραυνού (i) 

Το ρεύµα που ρέει στο σηµείο του πλήγµατος. 

1.2.5 Μέγιστη τιµή (I) 

Η µέγιστη τιµή του ρεύµατος του κεραυνού. 

1.2.6 Μέση κλίση του ρεύµατος του κεραυνού (∆i/∆t) 

Ο µέσος ρυθµός ανόδου του ρεύµατος ο οποίος υπολογίζεται στο τµήµα του µετώπου του κύµατος που βρίσκεται 
µεταξύ του 30% και 90% της µέγιστης τιµής. 
 

∆i/∆t=(I90-I30)/(t90-t30) 
 

1.2.7 ∆ιάρκεια εκκένωσης (Τ) 

Η χρονική διάρκεια ροής του ρεύµατος του κεραυνού στο σηµείο πλήγµατος.  

1.2.8 Συνολικό φορτίο (Qtotal) 

To χρονικό ολοκλήρωµα του ρεύµατος του κεραυνού, για όλη τη διάρκειά του. 

1.2.9 Κρουστικό φορτίο (Qimpulse) 

Το χρονικό ολοκλήρωµα της κρουστικής συνιστώσας του ρεύµατος του κεραυνού. 

1.2.10 Ειδική ενέργεια (SE) 

Η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη ροή του ρεύµατος του κεραυνού σε µοναδιαία αντίσταση. Αυτή είναι, το 

χρονικό ολοκλήρωµα του τετραγώνου του ρεύµατος του κεραυνού, για όλη τη διάρκειά του ( i dt2∫ ). 

1.2.11 Άµεσος κεραυνός 

Ένας κεραυνός που πλήττει απευθείας την κατασκευή ή το ΣΑΠ της κατασκευής. 

1.2.12 Έµµεσος κεραυνός 

Ένας κεραυνός που πλήττει το έδαφος πλησίον της κατασκευής ή παροχές της κατασκευής. 

1.12.13 Αναµενόµενη συχνότητα πληγµάτων Nd, από άµεσους κεραυνούς  

Η αναµενόµενη ετήσια µέση συχνότητα προσβολής της κατασκευής από άµεσους κεραυνούς. 

1.2.14 Συνήθεις κατασκευές 

Οι κατασκευές που χρησιµοποιούνται για συνήθεις χρήσεις όπως εµπορική, βιοµηχανική, αγροτική, εκπαιδευτική ή 
οικιστική χρήση. 
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1.2.15 Κατασκευή που χρήζει προστασίας  

Κατασκευή για την οποία απαιτείται προστασία από τις επιπτώσεις του κεραυνού σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο. 

1.2.16  Προστατευόµενος χώρος 

Ο χώρος που θεωρείται ότι δεν θα πληγεί άµεσα από τον κεραυνό. 

1.2.17 Αποδεκτή συχνότητα ζηµιών Nc, από κεραυνό  

Η µέγιστη τιµή της αποδεκτής ετήσιας συχνότητας πληγµάτων από κεραυνούς, τα οποία προκαλούν ζηµιά σε µία 
κατασκευή. 

1.2.18 Κίνδυνος ζηµίας, Rd 

Οι πιθανές ετήσιες απώλειες (ανθρώπινες και υλικές) σε µία κατασκευή λόγω των κεραυνών. 

1.2.19 Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣAΠ)  

Το πλήρες σύστηµα που χρησιµοποιείται για να προστατεύσει ένα χώρο από τις επιπτώσεις ενός κεραυνού. Αυτό 
αποτελείται τόσο από εξωτερικές όσο και από εσωτερικές εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας, ΕΑΠ. 

ΣHMΕΙΩΣΗ - Σε ειδικές περιπτώσεις το ΣΑΠ µπορεί να αποτελείται µόνο από εξωτερική ή µόνο από εσωτερική εγκατάσταση. 

1.2.20 Αποτελεσµατικότητα του ΣΑΠ (Ε) 

Το πηλίκο της µέσης ετήσιας συχνότητας πληγµάτων κεραυνών τα οποία δεν προκαλούν ζηµιά σε µια κατασκευή 
προς το συνολικό αριθµό των πληγµάτων κεραυνών προς τη κατασκευή. 

(Ε = 1- Nc/Nd) 

1.2.21 Στάθµη προστασίας 

Ο όρος κατάταξης ενός ΣΑΠ σύµφωνα µε την αποτελεσµατικότητά του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Προσδιορίζει την πιθανότητα µε την οποία ένα ΣΑΠ προστατεύει ένα χώρο από τις επιπτώσεις του κεραυνού. 

1.2.22 Εξωτερική εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας 

Αυτή αποτελείται από το συλλεκτήριο σύστηµα, τους αγωγούς καθόδου και το σύστηµα γείωσης. 

1.2.23 Εσωτερική εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας 

Όλες οι διατάξεις επιπλέον αυτών που απαιτούνται στην παράγραφο 1.2.22 µε τις οποίες θα µπορούσαν να µειωθούν 
οι ηλεκτροµαγνητικές επιδράσεις του ρεύµατος του κεραυνού στο εσωτερικό του προστατευόµενου χώρου. 

1.2.24 Συνδέσεις (γεφυρώσεις) για εξίσωση δυναµικών  (ισοδυναµικές συνδέσεις ΙΣ) 

Το τµήµα της εσωτερικής ΕΑΠ που µειώνει τις διαφορές δυναµικού που οφείλονται στο ρεύµα του κεραυνού. 

1.2.25 Συλλεκτήριο σύστηµα 

Το τµήµα της εξωτερικής ΕΑΠ που προορίζεται να δέχεται τους  κεραυνούς. 

1.2.26 Αγωγοί καθόδου 

Το τµήµα της εξωτερικής ΕΑΠ που χρησιµεύει για να διοχετεύει το ρεύµα του κεραυνού από το συλλεκτήριο 
σύστηµα στο σύστηµα γείωσης. 
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1.2.27 Περιµετρικός δακτύλιος 

Αγωγός που σχηµατίζει ένα βρόχο γύρω από την κατασκευή και συνδέει τους αγωγούς καθόδου µεταξύ τους για 
ισοκατανοµή του ρεύµατος του κεραυνού σε αυτούς. 

1.2.28 Σύστηµα γείωσης 

Το τµήµα της εξωτερικής ΕΑΠ που χρησιµεύει για να διοχετεύει και να διασκορπίζει το ρεύµα του κεραυνού στο 
έδαφος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το σύστηµα γείωσης µπορεί να συλλάβει ρεύµατα κεραυνού που ρέουν µέσα στο έδαφος και οφείλονται σε 
εκφορτίσεις κεραυνών σε γειτονικές περιοχές. 

1.2.29 Ηλεκτρόδιο γείωσης 

Στοιχείο ή σύνολο στοιχείων του συστήµατος γείωσης που εξασφαλίζουν απευθείας ηλεκτρική σύνδεση µε τη γη και 
διαχέουν το ρεύµα του κεραυνού στο έδαφος. 

1.2.30 Περιµετρικό ηλεκτρόδιο γείωσης 

Ηλεκτρόδιο γείωσης που σχηµατίζει ένα κλειστό βρόχο γύρω από την κατασκευή εγκαταστηµένο µέσα στο έδαφος ή 
στην επιφάνεια του εδάφους. 

1.2.31 Ηλεκτρόδιο θεµελιακής γείωσης 

Ηλεκτρόδιο γείωσης ενσωµατωµένο στο σκυρόδεµα της θεµελίωσης µιας κατασκευής. 

1.2.32 Ισοδύναµη αντίσταση γείωσης 

Ο λόγος των µέγιστων τιµών της τάσης και του ρεύµατος που εµφανίζεται στο σύστηµα γείωσης, οι οποίες µέγιστες 
τιµές, γενικώς δεν εµφανίζονται ταυτόχρονα. Αυτός ο λόγος χρησιµοποιείται συµβατικά και χαρακτηρίζει την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος γείωσης. 

1.2.33 Τάση του συστήµατος γείωσης 

Η διαφορά δυναµικού µεταξύ του συστήµατος γείωσης και της αποµακρυσµένης γης. 

1.2.34 ″″″″Φυσικό″″″″ στοιχείο του ΣΑΠ 

Ένα στοιχείο µη εγκατεστηµένο ειδικώς για αντικεραυνική προστασία, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
επιπροσθέτως και ως στοιχείο του ΣΑΠ, ή σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να λειτουργήσει ως ένα ή περισσότερα 
τµήµατα του ΣΑΠ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  - Μερικά παραδείγµατα χρήσης αυτού του όρου είναι τα ακόλουθα: 
                 - ″φυσικό″  συλλεκτήριο σύστηµα 

- ″φυσικός″  αγωγός καθόδου 
- ″φυσικό″ ηλεκτρόδιο γείωσης 

1.2.35 Μεταλλικές εγκαταστάσεις 

Εκτεταµένα µεταλλικά στοιχεία της κατασκευής που χρήζει προστασίας που πιθανόν να µπορούν να σχηµατίσουν οδό 
ροής του ρεύµατος του κεραυνού, όπως σωληνώσεις, κιγκλιδώµατα, οδηγοί ανελκυστήρων, αεραγωγοί θέρµανσης και 
κλιµατισµού, ενδοσυνδεδεµένος χαλύβδινος οπλισµός. 

1.2.36 Εξωτερικά αγώγιµα τµήµατα 

Εκτεταµένα µεταλλικά στοιχεία εισερχόµενα ή εξερχόµενα της κατασκευής που χρήζει προστασίας όπως: 
σωληνώσεις, θωρακίσεις καλωδίων, µεταλλικά κανάλια κτλ, τα οποία θα µπορούσαν να µεταφέρουν µέρος του 
ρεύµατος του κεραυνού. 
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1.2.37 Ζυγός εξίσωσης δυναµικών 

Ζυγός µέσω του οποίου µπορούν να συνδεθούν στο ΣΑΠ, µεταλλικές εγκαταστάσεις, εισερχόµενα εξωτερικά 
αγώγιµα µέρη, ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές γραµµές, καθώς και άλλα καλώδια. 

1.2.38 Αγωγός εξίσωσης δυναµικών (γεφυρώσεις) 

Αγωγός για συνδέσεις εξίσωσης δυναµικών. 

1.2.39 Ενδοσυνδεδεµένος χαλύβδινος οπλισµός 

Ο χαλύβδινος οπλισµός µιας κατασκευής από σκυρόδεµα, που έχει προβλεφθεί να έχει ηλεκτρική συνέχεια, µε 
κατάλληλες συνδέσεις µεταξύ των επιµέρους στοιχείων του. 

1.2.40 Επικίνδυνος σπινθήρας 

Μη αποδεκτή ηλεκτρική εκκένωση, µέσα στη κατασκευή που χρήζει προστασίας, η οποία προκαλείται από το ρεύµα 
του κεραυνού. 

1.2.41 Απόσταση ασφαλείας 

Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο αγώγιµων τµηµάτων µέσα στη κατασκευή που χρήζει προστασίας, ώστε να 
αποκλείεται η εµφάνιση επικίνδυνων σπινθήρων µεταξύ των τµηµάτων αυτών. 

1.2.42 Περιοριστής Κρουστικής Υπέρτασης (SPD) 

Συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει την κρουστική υπέρταση µεταξύ δύο τµηµάτων όπως σπινθηριστής, 
απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, διάταξη ηµιαγωγών, κτλ. 

1.2.43 Σύνδεσµος ελέγχου (λυόµενος) 

Σύνδεσµος σχεδιασµένος και εγκατεστηµένος έτσι ώστε  να επιτρέπει ηλεκτρικό έλεγχο και µετρήσεις στα στοιχεία 
του ΣΑΠ. 

1.2.44 Εξωτερική ΕΑΠ αποµονωµένη από την κατασκευή που χρήζει προστασίας  

ΕΑΠ της οποίας το συλλεκτήριο σύστηµα και το σύστηµα των αγωγών καθόδου είναι  τοποθετηµένα έτσι ώστε η 
οδός ροής του ρεύµατος του κεραυνού να µην έρχεται σε επαφή µε την κατασκευή που χρήζει προστασίας. 

1.2.45 Εξωτερική ΕΑΠ µη αποµονωµένη από την κατασκευή που χρήζει προστασίας  

ΕΑΠ της οποίας το συλλεκτήριο σύστηµα και το σύστηµα αγωγών καθόδου είναι τοποθετηµένα έτσι ώστε η οδός 
ροής του ρεύµατος του κεραυνού να µπορεί να έρχεται σε επαφή µε την κατασκευή που χρήζει προστασίας. 

1.3 Κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος 

Ο χαλύβδινος οπλισµός κατασκευών σκυροδέµατος για τον οποίο έχει προβλεφθεί αγώγιµη σύνδεση υπό τον όρο ότι 
αυτός πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Περίπου το 50% των ενδοσυνδέσεων των κατακόρυφων και οριζόντιων χαλύβδινων ράβδων έχει γίνει µε 
συγκόλληση ή µε ασφαλή σύνδεση. 

β) Οι κατακόρυφες χαλύβδινες ράβδοι είναι συγκολληµένες  ή γεφυρωµένες σε µήκος τουλάχιστον 20 φορές τη 
διάµετρό τους και συνδεδεµένες µε ασφάλεια. 

γ) Έχει επιτευχθεί ηλεκτρική συνέχεια του χαλύβδινου οπλισµού µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων ενός 
προκατασκευασµένου στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως επίσης και µεταξύ του συνόλου των 
προκατασκευασµένων στοιχείων. 
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1.4 Στάθµες προστασίας 

Τα χαρακτηριστικά του απαιτούµενου ΣΑΠ εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της κατασκευής που χρήζει 
προστασίας και την στάθµη προστασίας που πρέπει να επιτευχθεί . 

Τέσσερις διαφορετικές στάθµες προστασίας λαµβάνονται υπ� όψη σε αυτό το Πρότυπο. 

Η αποτελεσµατικότητα του ΣΑΠ µειώνεται βαίνοντας από τη στάθµη προστασίας Ι στη στάθµη προστασίας IV. Η 
σχέση µεταξύ στάθµης προστασίας και αποτελεσµατικότητας δίνεται στον πίνακα 1, για την επιλογή της κατάλληλης 
στάθµης προστασίας. 

Η κατάλληλη στάθµη προστασίας επιλέγεται µε βάση την αξιολόγηση του κινδύνου ζηµίας. 

Στο παράρτηµα ΣΤ�, υποδεικνύεται ο τρόπος επιλογής της στάθµης προστασίας του ΣΑΠ. 

1.5 Παράµετροι του ρεύµατος του κεραυνού 

Οι τιµές των παραµέτρων του κεραυνού που αντιστοιχούν σε κάθε στάθµη προστασίας δίνονται  στον πίνακα 2. 

Η στατιστική κατανοµή των παραµέτρων του ρεύµατος του κεραυνού και  οι επιπτώσεις τους στο ΣΑΠ αναφέρονται 
στο παράρτηµα Α. 

1.6 Σχεδιασµός του ΣΑΠ 

Ένας βέλτιστος τεχνικά και οικονοµικά σχεδιασµός του ΣΑΠ επιτυγχάνεται µόνον, εάν συµβαδίζει χρονικά µε την 
όλη µελέτη και κατασκευή, της κατασκευής που χρήζει προστασίας. Ειδικότερα η δυνατότητα χρήσης των 
µεταλλικών τµηµάτων µιας κατασκευής ως τµήµατα του ΣΑΠ, πρέπει να προβλεφθεί κατά την µελέτη της 
κατασκευής. 

2 Εξωτερική εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας 

2.0 Γενικά 

Η εξωτερική ΕΑΠ σκοπό έχει να συλλαµβάνει τους άµεσους κεραυνούς, να διοχετεύει το ρεύµα του κεραυνού από το 
σηµείο του πλήγµατος στη γη και να το διαχέει στο έδαφος χωρίς να προκαλεί, θερµικές και µηχανικές ζηµιές στη 
κατασκευή που χρήζει προστασίας και επικίνδυνες υπερτάσεις για τους ανθρώπους. 

2.0.1 Επιλογή του τύπου της εξωτερικής ΕΑΠ 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η εξωτερική ΕΑΠ µπορεί να είναι σε επαφή µε την κατασκευή που χρήζει προστασίας.  

Μία µονωµένη ΕΑΠ πρέπει να εγκαθίσταται, όταν οι θερµικές επιπτώσεις στο σηµείο του πλήγµατος ή στους 
αγωγούς που διαρρέονται από ρεύµα κεραυνού, µπορούν να προκαλέσουν ζηµιά στην κατασκευή που χρήζει 
προστασίας ή στο περιεχόµενό της. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:    

1 Τυπικές περιπτώσεις είναι: 

-κατασκευές µε εύφλεκτη επικάλυψη 

-κατασκευές µε εύφλεκτους τοίχους 

-χώροι µε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 

2 Η χρήση αποµονωµένης ΕΑΠ ενδείκνυται σε πιθανές τροποποιήσεις της ΕΑΠ, λόγω αλλαγών στη δοµή, στο περιεχόµενο ή 
στη χρήση της κατασκευής που χρήζει προστασίας. 

Επικίνδυνος σπινθήρας θα πρέπει να αποφεύγεται: 
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- σε αποµονωµένη εξωτερική ΕΑΠ, µε ηλεκτρική µόνωση ή διαχωριστική απόσταση,  

- σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2 

- σε µη αποµονωµένη εξωτερική ΕΑΠ, µε συνδέσεις (γεφυρώσεις), σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1 ή µε ηλεκτρική 
µόνωση ή διαχωριστική απόσταση, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2. 

2.0.2 Χρήση φυσικών στοιχείων 

Φυσικά στοιχεία, αναπόσπαστα της κατασκευής, των οποίων η αγωγιµότητα είναι µετρήσιµη (πχ ενδοσυνδεδεµένος 
χαλύβδινος οπλισµός, µεταλλικός σκελετός της κατασκευής, κτλ), µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν τµήµα του ΣΑΠ. 

Άλλα φυσικά στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνον επικουρικώς στο ΣΑΠ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Φυσικά στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν τµήµατα ενός ΣΑΠ µόνον µε την έγκριση του µελετητή της κατασκευής ή του 
ιδιοκτήτη. 

Σε αυτή τη περίπτωση τα σηµεία σύνδεσης πρέπει να προβλεφθούν κατά την κατασκευή του κτιρίου. 

2.1 Συλλεκτήρια συστήµατα 

2.1.1 Γενικά 

Η πιθανότητα ένας κεραυνός να πλήξει µία κατασκευή που χρήζει προστασίας, µειώνεται σηµαντικά, λόγω της 
παρουσίας ενός κατάλληλα µελετηµένου συλλεκτηρίου συστήµατος. 

Τα συλλεκτήρια συστήµατα µπορούν να αποτελούνται από οποιοδήποτε συνδυασµό των ακόλουθων στοιχείων: 

1) ράβδων 

2) τεταµένων συρµάτων 

3) πλέγµατος αγωγών 

2.1.2 Χωροθέτηση 

Για τον καθορισµό της θέσης του συλλεκτηρίου συστήµατος, χρησιµοποιούνται γενικώς δύο µέθοδοι: Η µέθοδος της 
�γωνίας προστασίας� και η µέθοδος της �κυλιόµενης σφαίρας�. 

Για τα περισσότερα απλής µορφής κτίρια, η µέθοδος της γωνίας προστασίας είναι πιο εύχρηστη, αλλά για σύνθετες 
µορφές, συνιστάται η µέθοδος της κυλιόµενης σφαίρας. 

Όπου πρόκειται να προστατευθούν επίπεδες επιφάνειες, κατάλληλη είναι, µία τρίτη µέθοδος,  �η µέθοδος του 
πλέγµατος�. 

Οι τιµές για την γωνία προστασίας, την ακτίνα της κυλιόµενης σφαίρας και τις διαστάσεις του πλέγµατος, δίνονται 
στον πίνακα 3, σύµφωνα µε τη στάθµη προστασίας που έχει επιλεγεί. Οδηγίες για την τοποθέτηση του συλλεκτηρίου 
συστήµατος δίνονται στο παράρτηµα Β.  

2.1.3 ″″″″Φυσικά″″″″ στοιχεία 

Τα ακόλουθα τµήµατα µιας κατασκευής µπορούν να θεωρούνται σαν �φυσικά� συλλεκτήρια στοιχεία. 

α) µεταλλικά φύλλα που καλύπτουν την κατασκευή που χρήζει προστασίας µε την προϋπόθεση ότι: 

- η ηλεκτρική συνέχεια µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων είναι ισχυρή, (πχ µε µπρουντζοκόλληση, 
ηλεκτροσυγκόλληση, αναδίπλωση µε συµπίεση, βίδωµα), 
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- το πάχος των µεταλλικών φύλλων δεν είναι λιγότερο από την τιµή t που δίνεται στον πίνακα 4, εφόσον είναι 
αναγκαίο να ληφθούν προφυλάξεις έναντι διάτρησης και τοπικής υπερθέρµανσης. 

- το πάχος των µεταλλικών φύλλων δεν είναι λιγότερο από: 

 - 0,5 mm  για γαλβανισµένο χάλυβα 

 - 0,4 mm  για ανοξείδωτο χάλυβα  

 - 0,3 mm  για χαλκό. 

 - 0,7 mm  για αλουµίνιο ή ψευδάργυρο 

 - 2,0 mm για µόλυβδο 

εάν δεν είναι σηµαντικό να αποτραπεί η διάτρηση των φύλλων επικάλυψης ή δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κάτω 
από τα φύλλα επικάλυψης. 

 - δεν έχουν επικάλυψη µε µονωτικά υλικά 

 - µη µεταλλικά υλικά σε επαφή µε ή πάνω από τα µεταλλικά φύλλα µπορούν να εξαιρεθούν από την κατασκευή 
που χρήζει προστασίας. 

β) Μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής της οροφής (στηρίγµατα, ενδοσυνδεδεµένος χαλύβδινος οπλισµός κτλ) που 
βρίσκονται κάτω από µη µεταλλική οροφή υπό την προϋπόθεση ότι το υπερκείµενο τµήµα µπορεί να εξαιρεθεί από 
την κατασκευή που χρήζει προστασίας. 

γ) Μεταλλικά µέρη όπως υδρορροές, διακοσµητικά στοιχεία, κιγκλιδώµατα, κτλ των οποίων η διατοµή δεν είναι 
µικρότερη από αυτήν που καθορίζεται για τα τυποποιηµένα στοιχεία του συλλεκτηρίου συστήµατος. 

δ) Μεταλλικοί σωλήνες και δεξαµενές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατασκευασµένα από υλικά ελάχιστου πάχους 
2,5 mm και ότι δεν θα προκληθεί κίνδυνος ή οποιαδήποτε ανεπιθύµητη κατάσταση αν διατρηθούν. 

ε) Μεταλλικοί σωλήνες και δεξαµενές γενικώς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατασκευασµένα από υλικά πάχους 
τουλάχιστον ίσου µε την τιµή t που δίνεται στον πίνακα 4 και ότι η άνοδος της θερµοκρασίας στην εσωτερική 
επιφάνεια στο σηµείο του πλήγµατος δεν συνεπάγεται κίνδυνο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

1. Μία ελαφριά επικάλυψη προστατευτικής βαφής ή 1 mm ασφάλτου ή 0.5 mm PVC  δεν θεωρείται ως µόνωση. 

2. Η χρήση των σωληνώσεων ως στοιχείων του συλλεκτηρίου συστήµατος περιορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις (υπό µελέτη).  

2.2 Σύστηµα αγωγών καθόδου 

2.2.1 Γενικά 

Για να µειωθεί η πιθανότητα βλάβης λόγω της ροής του ρεύµατος του κεραυνού στο ΣΑΠ, οι αγωγοί καθόδου πρέπει 
να τοποθετούνται έτσι ώστε σε σχέση µε το σηµείο του πλήγµατος µέχρι τη γη: 

α) Να υπάρχουν αρκετές παράλληλες οδοί ροής του ρεύµατος. 

β) Το µήκος των οδών ροής του ρεύµατος να είναι το µικρότερο δυνατόν . 

γ) Να γίνονται  ισοδυναµικές συνδέσεις οπουδήποτε είναι απαραίτητο. 

Η γεωµετρική διάταξη των αγωγών καθόδου και των περιµετρικών δακτυλίων επιδρά στον καθορισµό της απόστασης 
ασφαλείας (παράγραφος 3.2) 
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2.2.2 Χωροθέτηση σε αποµονωµένα ΣΑΠ 

α) Αν το συλλεκτήριο σύστηµα αποτελείται από ράβδους σε ανεξάρτητους ιστούς (ή ένα µόνον ιστό) απαιτείται 
τουλάχιστον ένας αγωγός καθόδου για κάθε ιστό. Στην περίπτωση ιστών από µέταλλο ή από ενδοσυνδεδεµένο 
χαλύβδινο οπλισµό δεν είναι αναγκαίος επιπρόσθετος αγωγός καθόδου. 

β) Αν το συλλεκτήριο σύστηµα αποτελείται από ανεξάρτητα τεταµένα σύρµατα (ή ένα µόνο σύρµα), απαιτείται 
τουλάχιστον ένας αγωγός καθόδου για κάθε άκρο των συρµάτων. 

γ) Αν το συλλεκτήριο σύστηµα σχηµατίζει ένα δίκτυο από αγωγούς, απαιτείται ένας τουλάχιστον αγωγός καθόδου για 
κάθε κατασκευή στήριξης του δικτύου.  

2.2.3 Χωροθέτηση σε µη αποµονωµένα ΣΑΠ  

α) Αν το συλλεκτήριο σύστηµα αποτελείται από µία ράβδο απαιτείται τουλάχιστον ένας αγωγός καθόδου. 

Αν το συλλεκτήριο σύστηµα αποτελείται από ανεξάρτητες ράβδους, απαιτείται τουλάχιστον ένας αγωγός καθόδου για 
κάθε ράβδο. 

β) Αν το συλλεκτήριο σύστηµα αποτελείται από τεταµένα σύρµατα απαιτείται τουλάχιστον ένας αγωγός καθόδου για 
κάθε άκρο των συρµάτων. 

γ) Αν το συλλεκτήριο σύστηµα αποτελείται από πλέγµα αγωγών απαιτούνται τουλάχιστον δύο αγωγοί καθόδου, 
κατανεµηµένοι στη περίµετρο της κατασκευής που χρήζει προστασίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :  

1. Παραδείγµατα προτεινόµενων τιµών της µεταξύ των αγωγών καθόδου απόστασης και της µεταξύ των περιµετρικών δακτυλίων 
απόστασης, δίνονται στον πίνακα 5. 

2. Προτιµάται µία ισαπέχουσα τοποθέτηση των αγωγών καθόδου επί της περιµέτρου. Οι αγωγοί καθόδου θα πρέπει να 
τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις γωνίες του κτίσµατος. 

Οι αγωγοί καθόδου πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους στη στάθµη του εδάφους. 

2.2.4 Κατασκευή 

Οι αγωγοί καθόδου πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να αποτελούν όσον είναι δυνατόν, την απευθείας συνέχεια 
των συλλεκτηρίων αγωγών. 

Οι αγωγοί καθόδου πρέπει να τοποθετούνται ευθείς και κατακόρυφοι ώστε να εξασφαλίζεται η συντοµότερη και 
άµεση όδευση προς τη γη. Πρέπει να αποφεύγεται ο σχηµατισµός βρόχων. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, η απόσταση, 
d, του διακένου που σχηµατίζεται µεταξύ δύο σηµείων του αγωγού και το µήκος l του αγωγού µεταξύ αυτών των 
σηµείων πρέπει να  ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου  3.2, (βλέπε σχήµα 1). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι αγωγοί καθόδου δεν πρέπει να εγκαθίστανται µέσα σε οριζόντιες ή κατακόρυφες υδρορροές ακόµα κι αν καλύπτονται µε 
µονωτικό υλικό. Η υγρασία που υπάρχει στις υδρορροές επιτείνει τη διάβρωση των αγωγών καθόδου. Συνιστάται η τοποθέτηση να 
είναι τέτοια ώστε να προβλέπεται µία απόσταση µεταξύ αυτών και κάθε θύρας ή παραθύρου. 

Οι αγωγοί καθόδου µιας µη µονωµένης ΕΑΠ από την κατασκευή που χρήζει προστασίας µπορούν να εγκαθίστανται 
ως ακολούθως: 

- αν ο τοίχος είναι από µη εύφλεκτο υλικό οι αγωγοί καθόδου µπορούν να εγκαθίστανται στην επιφάνεια ή µέσα 
στον τοίχο 

- αν ο τοίχος είναι από εύφλεκτο υλικό οι αγωγοί καθόδου µπορούν να εγκαθίστανται στην επιφάνεια των τοίχων, 
µε την προϋπόθεση ότι, η άνοδος της θερµοκρασίας τους, λόγω ροής του ρεύµατος του κεραυνού, δεν είναι 
επικίνδυνη για το υλικό του τοίχου 
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- αν ο τοίχος είναι από εύφλεκτο υλικό και η άνοδος της θερµοκρασίας των αγωγών καθόδου είναι επικίνδυνη, τότε 
οι αγωγοί καθόδου πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η απόσταση µεταξύ αυτών και του τοίχου να είναι πάντοτε 
µεγαλύτερη από 0,1 m . Μεταλλικά εξαρτήµατα στήριξης µπορούν να εφάπτονται του τοίχου. 

2.2.5 ″″″″Φυσικά″″″″ στοιχεία 

Τα ακόλουθα τµήµατα των κατασκευών µπορούν να θεωρηθούν � φυσικοί αγωγοί καθόδου: 

α) Μεταλλικές εγκαταστάσεις µε την προϋπόθεση ότι: 

- η ηλεκτρική συνέχεια µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων τους είναι αξιόπιστη και σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4.2 

- οι διαστάσεις τους είναι τουλάχιστον ίσες µε αυτές που καθορίζονται για τους τυποποιηµένους αγωγούς καθόδου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

1. Οι µεταλλικές εγκαταστάσεις µπορούν να επικαλύπτονται µε µονωτικό υλικό. 

2. Η χρήση σωληνώσεων ως αγωγών καθόδου περιορίζεται σε µερικές περιπτώσεις (υπό µελέτη). 

β) Ο µεταλλικός σκελετός της κατασκευής. 

γ) Ο ενδοσυνδεδεµένος χαλύβδινος οπλισµός της κατασκευής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Στην περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος, πρέπει να δίνεται προσοχή σχετικά µε τον κίνδυνο ανεπιθύµητων  
µηχανικών επιδράσεων, αφ ενός λόγω του ρεύµατος του κεραυνού και αφ΄ ετέρου λόγω της σύνδεσης του µε το σύστηµα 
αντικεραυνικής προστασίας. 

δ) Στοιχεία των όψεων, προεξέχοντα κιγκλιδώµατα και επιµέρους κατασκευές των µεταλλικών όψεων µε την 
προϋπόθεση ότι: 

- οι διαστάσεις τους είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις για τους αγωγούς καθόδου και ότι το πάχος τους δεν είναι 
µικρότερο από 0,5 mm  

- η ηλεκτρική τους συνέχεια στη κατακόρυφη διεύθυνση ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.4.2 ή η 
απόσταση µεταξύ των µεταλλικών µερών δεν ξεπερνά το 1 mm και η επιφάνεια επικάλυψης µεταξύ δύο 
στοιχείων είναι τουλάχιστον 100 cm2   

Oι οριζόντιοι περιµετρικοί αγωγοί δεν είναι απαραίτητοι, αν χρησιµοποιούνται ως αγωγοί καθόδου ο σκελετός 
χαλύβδινης κατασκευής ή ο ενδοσυνδεδεµένος οπλισµός κατασκευής από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

2.2.6 Σύνδεσµος ελέγχου (λυόµενος) 

Στο σηµείο σύνδεσης µε το σύστηµα γείωσης πρέπει να τοποθετείται σε κάθε αγωγό καθόδου ένας σύνδεσµος 
ελέγχου, εκτός από την περίπτωση ��φυσικού�� αγωγού καθόδου σε συνδυασµό µε τα ηλεκτρόδια της θεµελιακής 
γείωσης. 

Ο σύνδεσµος πρέπει να ανοίγει µε τη βοήθεια ενός εργαλείου, για να υπάρχει δυνατότητα να γίνουν µετρήσεις, αλλά 
κανονικά πρέπει να είναι κλειστός. 

2.3 Συστήµατα γείωσης 

2.3.1 Γενικά 

Για να διαχέεται το ρεύµα του κεραυνού µέσα στη γη, χωρίς να δηµιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις, έχει 
περισσότερη σηµασία η µορφή και οι διαστάσεις του συστήµατος γείωσης, παρά η τιµή της αντίστασης γείωσης. Εν 
τούτοις, συνιστάται µια χαµηλή τιµή της αντίστασης γείωσης. 

Από την άποψη της αντικεραυνικής προστασίας, την καλύτερη λύση αποτελεί µια ενιαία γείωση ενσωµατωµένη στο 
κτίριο, η οποία µπορεί να προσφέρει πλήρη προστασία (δηλαδή αντικεραυνική προστασία, προστασία των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαµηλής τάσης και των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων). 
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Τα συστήµατα γείωσης πρέπει να συνδέονται (γεφυρώνονται), σύµφωνα µε τη παράγραφο 3.1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Οι συνθήκες αποµόνωσης και σύνδεσης (γεφύρωσης) µε άλλα συστήµατα γείωσης καθορίζονται συνήθως από τις αρµόδιες 
εθνικές αρχές. 

2. Σοβαρά προβλήµατα διάβρωσης µπορούν να δηµιουργηθούν, όταν στα συστήµατα γείωσης χρησιµοποιούνται διαφορετικά 
υλικά που συνδέονται µεταξύ τους. 

2.3.2 Γενικές διατάξεις γειώσεων  

Για συστήµατα γειώσεων εφαρµόζονται δύο βασικοί τύποι διατάξεων ηλεκτροδίων γείωσης. 

2.3.2.1 ∆ιάταξη τύπου Α 

Η διάταξη αυτού του τύπου περιλαµβάνει οριζόντια ή κατακόρυφα ηλεκτρόδια γείωσης συνδεδεµένα σε κάθε αγωγό 
καθόδου. Όπου υπάρχει περιµετρικός δακτύλιος που συνδέει τους αγωγούς καθόδου και έρχεται σε επαφή µε το 
έδαφος σε µήκος λιγότερο από το 80% του συνολικού του µήκους, η διάταξη της γείωσης αυτής ταξινοµείται ως 
τύπου Α. 

Στη διάταξη τύπου Α ο ελάχιστος συνολικός αριθµός ηλεκτροδίων γείωσης πρέπει να είναι δύο. 

Το ελάχιστο µήκος κάθε ηλεκτροδίου είναι: 

 l1 για ακτινικά οριζόντια ηλεκτρόδια ή  

 0,5 l1 για κατακόρυφα (ή κεκλιµένα) ηλεκτρόδια 

όπου  l1 είναι το ελάχιστο µήκος ακτινικού ηλεκτροδίου που φαίνεται σχετικό µέρος του σχήµατος 2. 

Τα ελάχιστα µήκη που αναφέρονται στο σχήµα 2 µπορούν να µην ληφθούν υπόψη µε την προϋπόθεση  ότι θα 
επιτευχθεί µία αντίσταση γείωσης µικρότερη από 10 Ω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  - Για συνδυασµένα (κατακόρυφα ή οριζόντια) ηλεκτρόδια, το συνολικό ισοδύναµο µήκος πρέπει να µελετηθεί. 

2.3.2.2. ∆ιάταξη τύπου Β 

Η διάταξη αυτού του τύπου αποτελείται από ένα περιµετρικό ηλεκτρόδιο γείωσης, εξωτερικά της κατασκευής, µε 
τουλάχιστον το 80% του συνολικού µήκους του σε επαφή µε το έδαφος ή από ένα ηλεκτρόδιο θεµελιακής γείωσης. 

Για περιµετρική γείωση (ή θεµελιακή γείωση), η µέση ακτίνα r της περιοχής που περικλείεται από την περιµετρική 
γείωση ή από τη θεµελιακή γείωση δεν πρέπει να είναι µικρότερη από την τιµή l1. 

r ≥ l1 

Το  l1  παρουσιάζεται στο σχήµα 2 σύµφωνα τις στάθµες προστασίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ως IV, αντιστοίχως. 

Όταν η απαιτούµενη τιµή του l1  είναι µεγαλύτερη από την πρόσφορη τιµή του r,  πρέπει να προστεθούν επιπλέον 
ακτινικά (lr) ή κατακόρυφα (ή κεκλιµένα) (lv) ηλεκτρόδια, που τα µήκη τους lr και lv δίνονται από τις σχέσεις: 

lr=l1-r 

και     

lv=(l1-r)/2 

Ο αριθµός των επιπρόσθετων ηλεκτροδίων δεν πρέπει να είναι µικρότερος από τον αριθµό των αγωγών καθόδου µε 
ελάχιστο πλήθος δύο. 
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2.3.3 ∆ιατάξεις γειώσεων για ειδικές συνθήκες 

Όταν απαιτείται εξίσωση δυναµικών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 αλλά δεν απαιτείται εξωτερική ΕΑΠ, τότε µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ως σύστηµα γείωσης ένα οριζόντιο ηλεκτρόδιο µήκους l1 ή ένα κατακόρυφο (ή κεκλιµένο ) µήκους 
0,5 l1. 

Για το σκοπό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί η γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης χαµηλής τάσης µε την 
προϋπόθεση ότι το συνολικό µήκος των ηλεκτροδίων γείωσης δεν είναι µικρότερο από I1 για οριζόντια ή από  0,5 l1 
για κατακόρυφα (ή κεκλιµένα) ηλεκτρόδια. 

2.3.4 Εγκατάσταση ηλεκτροδίων γείωσης 

Ο εξωτερικός δακτύλιος γείωσης πρέπει να τοποθετείται κατά προτίµηση µέσα στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 0,5 
m και σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τους τοίχους. 

Τα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να εγκαθίστανται έξω από τον χώρο που χρήζει προστασίας, σε βάθος τουλάχιστον 0,5 
m και να είναι κατανεµηµένα όσο το δυνατό οµοιόµορφα για να ελαχιστοποιούνται τα φαινόµενα ηλεκτρικής 
σύζευξης µέσα στο έδαφος. 

Τα θαµµένα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να επιτρέπεται ο έλεγχος κατά την διάρκεια της 
κατασκευής του ΣΑΠ. 

Το βάθος τοποθέτησης και ο τύπος των ηλεκτροδίων γείωσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
επιδράσεις από διάβρωση, ξήρανση ή πάγωµα του εδάφους, για να σταθεροποιείται η ισοδύναµη αντίσταση γείωσης. 
Το πρώτο µέτρο ενός κατακόρυφου ηλεκτροδίου γείωσης συνιστάται να µη θεωρείται ενεργό σε συνθήκες πάγου. Για 
απογυµνωµένο συµπαγή βράχο συνιστάται µόνο η διάταξη γείωσης τύπου Β. 

 Ηλεκτρόδια γείωσης εγκατεστηµένα σε µεγάλο βάθος µπορεί να είναι αποτελεσµατικά σε ειδικές περιπτώσεις, όπου 
η ειδική αντίσταση του εδάφους µειώνεται µε το βάθος και όπου υπάρχουν υποστρώµατα χαµηλής ειδικής αντίστασης 
σε βάθη µεγαλύτερα από εκείνα στα οποία εγκαθίστανται συνήθως τα ηλεκτρόδια. 

2.3.5 ″″″″Φυσικά″″″″ ηλεκτρόδια γείωσης 

Ο ενδοσυνδεδεµένος χαλύβδινος οπλισµός του σκυροδέµατος ή άλλες κατάλληλες υπόγειες µεταλλικές κατασκευές, 
των οποίων τα χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.5, µπορούν να χρησιµοποιούνται ως 
ηλεκτρόδια γείωσης. Όταν ο οπλισµός του σκυροδέµατος χρησιµοποιείται ως ηλεκτρόδιο γείωσης, πρέπει να δίνεται 
προσοχή στις ενδοσυνδέσεις ώστε να αποφεύγεται θραύση του σκυροδέµατος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Στην περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι συνέπειες της διέλευσης του 
ρεύµατος του κεραυνού που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες µηχανικές καταπονήσεις. 

2.4 Στερέωση και συνδέσεις 

2.4.1 Στερέωση 

Οι συλλεκτήριοι αγωγοί και οι αγωγοί καθόδου θα πρέπει να στερεώνονται καλά ώστε ηλεκτροδυναµικές ή τυχόν 
µηχανικές καταπονήσεις (πχ δονήσεις, µετακινήσεις όγκων χιονιού, κτλ) να µη προκαλούν θραύση ή χαλάρωση των 
αγωγών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ο προσδιορισµός των διαστάσεων των στηριγµάτων βρίσκεται υπό µελέτη. 

2.4.2 Συνδέσεις 

Ο αριθµός των συνδέσεων κατά µήκος των αγωγών πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Οι συνδέσεις πρέπει να 
εξασφαλίζονται µε µπρουτζοκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση, συµπίεση ή βίδωµα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ο προσδιορισµός των διαστάσεων των συνδέσµων  βρίσκεται υπό µελέτη. 
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2.5 Υλικά και διαστάσεις 

2.5.1 Υλικά 

Τα χρησιµοποιούµενα υλικά πρέπει να αντέχουν στις ηλεκτρικές και ηλεκτροµαγνητικές συνέπειες του ρεύµατος του 
κεραυνού και σε τυχαίες καταπονήσεις χωρίς να καταστρέφονται. 

Η επιλογή του υλικού και των διαστάσεων του πρέπει να γίνεται έχοντας υπόψη την πιθανότητα διάβρωσης τόσο της 
προστατευόµενης κατασκευής όσο και της ΕΑΠ ανάλογα µε το εάν η εγκατάσταση έρχεται σε επαφή µε αέρα, έδαφος 
ή σκυρόδεµα. 

Τα εξαρτήµατα του ΣΑΠ µπορούν να κατασκευαστούν από υλικά που αναφέρονται στον πίνακα 6, µε την 
προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν επαρκή ηλεκτρική αγωγιµότητα και αντοχή σε διάβρωση. Μπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και άλλα µέταλλα εάν παρουσιάζουν ισοδύναµη µηχανική, ηλεκτρική και χηµική συµπεριφορά.   

2.5.2 ∆ιαστάσεις 

Οι ελάχιστες διαστάσεις είναι υπό µελέτη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  - Εν τω µεταξύ µπορούν να χρησιµοποιούνται οι τιµές που προτείνονται από τα εθνικά πρότυπα. 

3 Eσωτερική εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας 

3.0 Γενικά 

Η εσωτερική ΕΑΠ πρέπει να αποκλείει την δηµιουργία επικίνδυνου σπινθήρα µέσα στην κατασκευή που χρήζει 
προστασίας λόγω της ροής του ρεύµατος του κεραυνού στην εξωτερική ΕΑΠ. 

Σπινθήρες µεταξύ της εξωτερικής ΕΑΠ αφ� ενός και των µεταλλικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών και 
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο εσωτερικό του χώρου που χρήζει προστασίας,  των 
εξωτερικών αγώγιµων τµηµάτων και γραµµών που εισέρχονται στη κατασκευή αφ ετέρου, πρέπει να θεωρούνται 
επικίνδυνοι. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :  

1 � Ανάπτυξη σπινθήρων στο εσωτερικό των κατασκευών µε κίνδυνο έκρηξης ή φωτιάς πρέπει να θεωρείται πάντοτε επικίνδυνη. 
Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται επιπλέον µέτρα προστασίας, τα οποία είναι εκτός του σκοπού αυτού του Προτύπου. 

2 - Εσωτερική ΕΑΠ µπορεί να είναι απαραίτητη ακόµα και όταν µια εξωτερική ΕΑΠ δεν είναι αναγκαία σύµφωνα µε την ανάλυση 
εκτίµησης κινδύνου. 

3 - Η πιθανότητα δηµιουργίας σπινθήρων µεταξύ ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και µεταλλικών 
εγκαταστάσεων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στο σχεδιασµό της προστασίας ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται  επιπρόσθετα προστατευτικά µέτρα πλέον µέτρα τα οποία είναι εκτός του σκοπού αυτού του 
κανονισµού. 

Επικίνδυνοι σπινθήρες πρέπει να αποφεύγονται µε την βοήθεια: 

- ισοδυναµικών συνδέσεων, 

- µόνωσης µεταξύ των τµηµάτων. 



ΕΛΟΤ 1197: 2002 

 21

3.1 Συνδέσεις εξίσωσης δυναµικών (ισοδυναµικές συνδέσεις, ΙΣ) 

3.1.1 Γενικά 

Η εξίσωση δυναµικών επιτυγχάνεται µε την γεφύρωση της ΕΑΠ µε τον µεταλλικό σκελετό της κατασκευής, µε τις 
µεταλλικές εγκαταστάσεις µε τα εξωτερικά αγώγιµα τµήµατα και µε τις ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της κατασκευής που χρήζει προστασίας. 

Η ισοδυναµική σύνδεση πραγµατοποιείται µε: 

-συνδετήριους αγωγούς, όπου η ηλεκτρική συνέχεια δεν εξασφαλίζεται µε φυσικές συνδέσεις 

-περιοριστή υπέρτασης (SPD), όπου δεν επιτρέπεται  άµεση γεφύρωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :  

1 - Βλέπε επίσης παράγραφο 413.1.2 του Προτύπου IEC 364-4-41. 

2 � Πρέπει να δίδεται προσοχή στον τρόπο που πραγµατοποιούνται τα παραπάνω και πρέπει να εξετάζεται σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες (παροχής αερίου, νερού κλπ), επειδή ενδεχοµένως να υφίστανται συγκρουόµενες απαιτήσεις 

3 - Οι διατοµές των συνδετήριων αγωγών και τα χαρακτηριστικά των συσκευών περιορισµού υπέρτασης είναι υπό µελέτη. 

Οι συσκευές περιορισµού  υπέρτασης, πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να µπορούν να επιθεωρούνται. 

Όταν εγκαθίσταται ένα ΣΑΠ, µπορεί να επηρεάζονται µεταλλικά τµήµατα εξωτερικά της κατασκευής που χρήζει 
προστασίας. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπ� όψη κατά την µελέτη τέτοιων συστηµάτων. Ισοδυναµική σύνδεση µπορεί 
να απαιτείται επίσης και για τα εξωτερικά µεταλλικά τµήµατα. 

3.1.2 Ισοδυναµική σύνδεση για µεταλλικές εγκαταστάσεις 

Ισοδυναµική σύνδεση πρέπει να γίνεται στις ακόλουθες θέσεις: 

α) Στο υπόγειο ή περίπου στη στάθµη του εδάφους. Οι συνδετήριοι αγωγοί  πρέπει να συνδέονται σε ένα ζυγό 
εξίσωσης δυναµικών εύκολα επισκέψιµο. Ο ζυγός αυτός πρέπει να συνδέεται στο σύστηµα γείωσης. Σε µεγάλες 
κατασκευές µπορούν να εγκατασταθούν περισσότεροι ζυγοί υπό την προϋπόθεση ότι διασυνδέονται. 

β) Όπου δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις µόνωσης (βλέπε παράγραφο 3.2) στις περιπτώσεις: 

- κατασκευής οπλισµένου σκυροδέµατος µε ενδοσυνδεδεµένο οπλισµό, 

- κατασκευής µε µεταλλικό σκελετό 

- κατασκευής που προσφέρει ισοδύναµη προστασία  

- αποµονωµένης εξωτερικής ΕΑΠ 

η ισοδύναµη σύνδεση πρέπει να γίνεται µόνον στη στάθµη του εδάφους 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ισοδυναµικές συνδέσεις στα σηµεία σύνδεσης των περιµετρικών δακτυλίων µε τους αγωγούς καθόδου 
εξασφαλίζουν αποτελεσµατικότερη  προστασία.  

Αν παρεµβάλλονται µονωτικά τµήµατα στους αγωγούς αερίου και νερού µέσα στην κατασκευή που χρήζει 
προστασίας,  αυτά πρέπει να γεφυρώνονται µε περιοριστές υπέρτασης (SPD) (βλέπε παράγραφο 1.2.42) κατάλληλους 
για τις εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας. 

3.1.3  Ισοδυναµικές συνδέσεις για εξωτερικά αγώγιµα τµήµατα 

Για εξωτερικά αγώγιµα τµήµατα, ισοδυναµική σύνδεση γίνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σηµείο εισόδου στην 
κατασκευή που χρήζει προστασίας.  
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Οι αγωγοί σύνδεσης πρέπει να αντέχουν τµήµα του ρεύµατος του κεραυνού που ρέει διαµέσου αυτών, το οποίο 
υπολογίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ -  Οι περιοριστές υπερτάσεων επιλέγονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς (υπό µελέτη).  

3.1.4 Ισοδυναµικές συνδέσεις για ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της 
κατασκευής που χρήζει προστασίας  

Ισοδυναµικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται στα σηµεία που υποδεικνύονται στις παραγράφους 3.1.2α  και  3.1.2β. 

Εάν τα καλώδια του ηλεκτρικού ή των τηλεπικοινωνιών φέρουν µεταλλική θωράκιση ή είναι τοποθετηµένα µέσα σε 
µεταλλικό περίβληµα εξασφαλίζεται ισοδυναµική σύνδεση, µε την γεφύρωση των θωρακίσεων.  

Εάν τα καλώδια του ηλεκτρικού και των τηλεπικοινωνιών δεν είναι θωρακισµένα ούτε τοποθετηµένα µέσα σε 
µεταλλικό περίβληµα, πρέπει να συνδεθούν µέσω περιοριστών υπέρτασης. Σε συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων 
ΤΝ, ο αγωγός προστασίας (PΕ) ή ο ουδέτερος αγωγός προστασίας (ΡΕΝ) µπορούν να συνδέονται απ� ευθείας στην 
ΕΑΠ.  

Οι αγωγοί σύνδεσης και οι περιοριστές υπέρτασης (SPD) πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά που υποδεικνύονται στη 
παράγραφο 3.1.2. 

ΣHΜΕΙΩΣΗ - Για προστασία των ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων από υπερτάσεις κεραυνών απαιτούνται 
πρόσθετα µέτρα προστασίας τα οποία είναι εκτός του πεδίου εφαρµογής αυτού του Προτύπου. 

3.1.5  Ισοδυναµικές συνδέσεις για ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις εισερχόµενες στην 
κατασκευή που χρήζει προστασίας 

Ισοδυναµικές συνδέσεις για ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3.1.3. 

Εάν τα καλώδια είναι θωρακισµένα ή οδεύουν µέσα σε µεταλλικό περίβληµα, οι ισοδυναµικές συνδέσεις δεν είναι 
απαραίτητες εάν η διατοµή αυτών των θωρακίσεων δεν είναι µικρότερη από την τιµή Α, η εκτίµηση της οποίας 
γίνεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ∆. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  - Μη επιτρεπτή άνοδος της θερµοκρασίας στη µόνωση του καλωδίου µπορεί να συµβεί, εάν το αντίστοιχο τµήµα του 
ρεύµατος του κεραυνού που ρέει στο καλώδιο είναι µεγαλύτερο από: 

 If = 8Α για θωρακισµένα καλώδια 

If  = 8n′Α′ για µη θωρακισµένα καλώδια 

Όπου: 

Ιf  = το ρεύµα του κεραυνού που ρέει στη θωράκιση, σε kA 

n' = αριθµός αγωγών του καλωδίου 

Α  = διατοµή της θωράκισης σε mm2   

A' = διατοµή κάθε αγωγού του καλωδίου σε mm2 

3.2 Αποµόνωση της εξωτερικής ΕΑΠ 

Η αποµόνωση µπορεί να επιτυγχάνεται µέσω καταλλήλων διαχωριστικών υλικών ή µέσω κατάλληλης διαχωριστικής 
απόστασης µεταξύ των τµηµάτων. 

Η διαχωριστική απόσταση d µεταξύ των αγωγών καθόδου αφενός και των µεταλλικών εγκαταστάσεων και των 
εσωτερικών ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων της κατασκευή που χρήζει προστασίας αφετέρου, 
δεν πρέπει να είναι µικρότερη από την απόσταση ασφαλείας s.  

d ≥ s 



ΕΛΟΤ 1197: 2002 

 23

 

 

όπου: 

ki εξαρτάται από την επιλεγόµενη στάθµη προστασίας του ΣΑΠ (πίνακας 7) 

kc εξαρτάται από το ρεύµα του κεραυνού που ρέει στους αγωγούς καθόδου (παράρτηµα Ε) 

km   εξαρτάται από το διαχωριστικό υλικό (πίνακας 8) 

l (m) είναι το µήκος του αγωγού καθόδου από το σηµείο που πρόκειται να ελεγχθεί η γειτνίαση µέχρι το 
πλησιέστερο σηµείο ισοδυναµικής σύνδεσης 

Όπου απαιτείται, απόσταση ασφαλείας µεταξύ µιας µεταλλικής εγκατάστασης (ή ενός ηλεκτρικού καλωδίου) και του 
συλλεκτηρίου συστήµατος, µπορεί να υπολογισθεί µια προσεγγιστική τιµή του s χρησιµοποιώντας τη ίδια σχέση που 
δίνει την απόσταση ασφαλείας από τον πλησιέστερο εξωτερικό αγωγό καθόδου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ � Οι επικίνδυνοι σπινθήρες µεταξύ της εξωτερικής ΕΑΠ και των καλωδίων ή εξωτερικών αγώγιµων τµηµάτων που 
εισέρχονται στην κατασκευή δεν µπορούν να αποφευχθούν µε µόνωση. Για το λόγο αυτό η ισοδυναµική σύνδεση είναι απαραίτητο 
να εξασφαλίζεται (µε απευθείας σύνδεση ή µέσω SPD), στο σηµείο εισόδου τους στην κατασκευή.  

Tα διαχωριστικά υλικά που χρησιµοποιούνται για να αποµονώσουν την εξωτερική ΕΑΠ πρέπει να παρουσιάζουν 
αντοχή σε κρουστική τάση Ui κυµατοµορφής 1/50µs όχι µικρότερη από: 

4 Συντήρηση και επιθεώρηση των ΣΑΠ 

4.1 Σκοπός των επιθεωρήσεων 

Σκοπός των επιθεωρήσεων είναι η επιβεβαίωση ότι:  

α) Το ΣΑΠ συµφωνεί µε τη σχεδίαση, 

β) Όλα τα στοιχεία του ΣΑΠ είναι σε καλή κατάσταση και ικανά να εκπληρούν τις λειτουργίες για τις οποίες 
µελετήθηκαν συµπεριλαµβανοµένης και της αντοχής τους σε διάβρωση, 

γ) Οποιεσδήποτε νεώτερες πρόσθετες παροχές* ή κατασκευές ενσωµατώνονται στην προστατευόµενη κατασκευή µε 
ισοδυναµικές συνδέσεις ή επεκτάσεις στο ΣΑΠ. 

4.2 ∆ιαδικασία επιθεωρήσεων 

Οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τη παράγραφο 4.1 ως ακολούθως: 
 

- επιθεωρήσεις για τυχόν ζηµιές στα θαµµένα ηλεκτρόδια κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτίσµατος 

- επιθεώρηση µετά την εγκατάσταση του ΣΑΠ γίνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 4.1α και 4.1β, 

- περιοδικά επαναλαµβανόµενες επιθεωρήσεις γίνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 4.1α , 4.1β και 4.1γ σε 
χρονικά διαστήµατα που καθορίζονται ανάλογα µε τη φύση του χώρου που χρήζει προστασίας και των 
προβληµάτων διάβρωσης 

                                                           
* Με τον όρο "παροχές" νοούνται κυρίως: ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, αέριο, τηλέφωνο. 

)(ml
k
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c
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- πρόσθετες επιθεωρήσεις γίνονται σύµφωνα µε τις παραγράφου 4.1α, 4.1β και 4.1γ, µετά από τροποποιήσεις η 
επισκευές ή όταν είναι γνωστό ότι η κατασκευή δέχθηκε πλήγµα από κεραυνό. 

4.3  Συντήρηση 

Βασικός παράγοντας για µία αξιόπιστη συντήρηση ενός ΣΑΠ είναι οι κανονικές επιθεωρήσεις. Όλα τα σφάλµατα που 
παρατηρήθηκαν πρέπει να επισκευάζονται χωρίς καθυστέρηση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Σχέση µεταξύ στάθµης προστασίας και αποτελεσµατικότητας  
(βλέπε παράγραφο 1.4) 

 
Στάθµες προστασίας 

Ρ 

Αποτελεσµατικότητα 

Ε 

I 

II 

III 

IV 

0,98 

0,95 

0,90 

0,80 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 -Τιµές των παραµέτρων του κεραυνού ανάλογα µε την στάθµη προστασίας 
(βλέπε παράγραφο 1.5) 

 
 

Παράµετροι κεραυνού 

 

Σύµβολο 

 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Στάθµη προστασίας 

 

I                        II                   III-IV 

Μέγιστη τιµή ρεύµατος 

Ολικό φορτίο 

Κρουστικό φορτίο 

Ειδική ενέργεια 

Μέση κλίση 

I 

Qtotal 

Qimpulse 

SE 

di/dt 

kA 

C 

C 

kJ/Ω 

kA/µs 

200 

300 

100 

10000 

200 

150 

225 

75 

5600 

150 

100 

150 

50 

2500 

100 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 -Γωνία προστασίας, ακτίνα κυλιόµενης σφαίρας και µέγεθος βρόχου ανάλογα µε τη 
στάθµη προστασίας (βλέπε παράγραφο 2.1.2) 

 
 

Στάθµες 
προστασίας 

 

Μέθοδοι προστασίας 

Ακτίνα κυλιόµενη   Μέγεθος βρόχου Μ     Γωνία προστασίας α 

σφαίρας   R 

(m)                                     (m)                                (°) 

I 

II 

III 

IV 

20 

30 

45 

60 

5x5 

10x10 

15x15 

20x20 

 

βλέπε σχήµα 

 
 
 
 
 

 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :  

1 � Ισχύουν οι τιµές µόνο για τα οριζόµενα τµήµατα των καµπυλών. Οι µέθοδοι της κυλιόµενης σφαίρας και των βρόχων 
εφαρµόζονται πέραν των οριζοµένων τµηµάτων των καµπυλών. 

2   - h είναι το ύψος του συλλεκτηρίου συστήµατος πάνω από τον χώρο που χρήζει προστασίας. 
 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

h (m) 

α ο 80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

0                           10 20 30 40 50 60 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙVΣτάθµη Προστασίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - Ελάχιστο πάχος µεταλλικών φύλλων ή µεταλλικών σωλήνων σε συλλεκτήρια  συστήµατα. (βλέπε 
παράγραφο 2.1.3) 

 
Στάθµη προστασίας 

 

Υλικό Πάχος t 

(mm) 

 

I έως IV 

 

 

Fe 

Cu 

Al 

4 

5 

7 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: - Άλλα πάχη είναι υπό µελέτη. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - Τυπικές αποστάσεις µεταξύ των αγωγών καθόδου και των περιµετρικών δακτυλίων ανάλογα µε 
την στάθµη προστασίας  
(βλέπε παράγραφο 2.2.3) 

 
Στάθµη προστασίας Τυπικές αποστάσεις 

(m) 

I 10 

II 15 

III 20 

IV 25 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - Υλικά του ΣΑΠ και συνθήκες χρησιµοποίησής τους 
(βλέπε παράγραφο 2.5.1) 

 
Χρήση ∆ιάβρωση 

Υλικό 
Στον αέρα Στο έδαφος Στο 

σκυρόδεµα Αντοχή Κίνδυνος σε Ηλεκτρολυ
τική µε 

Χαλκός Συµπαγής 

Πολύκλωνος 

Ως περίβληµα 

Συµπαγής 

Πολύκλωνος 

Ως περίβληµα 

 

- 

έναντι πολλών 
υλικών 

-µεγάλη 
συγκέντρωση 
χλωριδίων 

-θειϊκές 

ενώσεις 

-οργανικά 
υλικά 

 

 

- 

Χάλυβας 
γαλβανισµένος 
εν θερµώ 

Συµπαγής 

Πολύκλωνος 

Συµπαγής Συµπαγής καλή ακόµα και 
σε όξινα εδάφη 

 χαλκό 

Ανοξείδωτος 

χάλυβας 

Συµπαγής 

Πολύκλωνος 

Συµπαγής  

- 

έναντι πολλών 
υλικών 

νερό µε 
διαλυµένα 
χλωρίδια 

 

- 

Αλουµίνιο Συµπαγής 

Πολύκλωνος 

- - - 

 

βασικά εδάφη χαλκό 

Μόλυβδος Συµπαγής 

Ως περίβληµα 

Συµπαγής 

Ως περίβληµα 

 

- 

σε εδάφη µε 
µεγάλη συγκέ-
ντρωση σε 
σουλφίδια  

όξινα εδάφη χαλκό 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 - Αποµόνωση από εξωτερική ΕΑΠ. 

Τιµές συντελεστή ki (βλέπε παράγραφο 3.2) 
 

Στάθµη προστασίας ki 

I 0.1 

II 0.075 

III και IV 0.05 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 - Αποµόνωση από εξωτερική ΕΑΠ. 
Τιµές συντελεστή km (βλέπε παράγραφο 3.2) 

 
Υλικό km 

Αέρας 1 

Στερεά 0,5 
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Σχήµα 1 - Βρόχος σε αγωγό καθόδου (βλέπε παράγραφο 2.2.4) 
 
 
 

 
Σχήµα 2 -Ελάχιστο µήκος l1 των ηλεκτροδίων γείωσης ανάλογα µε την στάθµη προστασίας                       

(βλέπε παραγράφους 2.3.2 και 2.3.3). 
Οι  στάθµες  III  και IV είναι  ανεξάρτητες από την ειδική αντίσταση του εδάφους 

 
 

 

 

Στάθµη ΙΙΙ-ΙV 
Στάθµη Ι
Στάθµη ΙΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α (τυποποιητικό) 
Παράµετροι του ρεύµατος του κεραυνού 

 

Α1 Στατιστική κατανοµή 

Οι παράµετροι του ρεύµατος του κεραυνού συνήθως προκύπτουν από µετρήσεις σε ψηλά αντικείµενα. Για το σκοπό 
αυτού του Προτύπου, γίνεται η παραδοχή ότι αυτές οι παράµετροι ισχύουν για κατασκευές ύψους µέχρι 60 m. 

Γίνεται η παραδοχή ότι η στατιστική κατανοµή των παραµέτρων των κεραυνών που έχουν καταγραφεί, ακολουθεί την 
λογαριθµική κανονική κατανοµή. Με βάση αυτό η πιθανότητα εµφάνισης οποιασδήποτε τιµής κάθε παραµέτρου 
µπορεί να υπολογίζεται από τις τιµές που δίνονται στο σχήµα Α1. 

Το ποσοστό θετικών και αρνητικών κεραυνών εξαρτάται από την γεωγραφική περιοχή. Εάν δεν είναι διαθέσιµη αυτή 
η πληροφορία, γίνεται η παραδοχή ότι το 10% είναι θετικοί και το 90% είναι αρνητικοί κεραυνοί. 

Οι τιµές που αναφέρονται στο Πρότυπο αυτό βασίζονται σε ποσοστό 10% θετικών και 90% αρνητικών κεραυνών. 

Α2 Παράµετροι του ρεύµατος του κεραυνού για τη διαστασιολόγηση των ΣΑΠ 

Οι µηχανικές επιδράσεις του κεραυνού έχουν σχέση µε τη µέγιστη τιµή του ρεύµατος (Ι) και της ειδικής ενέργειας 
(SE), οι θερµικές επιδράσεις έχουν σχέση µε την ειδική ενέργεια (SE) σε περίπτωση ωµικής ζεύξης και µε το ολικό 
φορτίο (Qtotal) ή το κρουστικό φορτίο (Qimpulse) όταν αναπτύσσονται τόξα στην εγκατάσταση. 

Οι µεγαλύτερες τιµές αυτών των παραµέτρων εµφανίζονται σε θετικούς κεραυνούς. 

Οι επικίνδυνοι σπινθήρες που προκαλούνται λόγω επαγωγικής ζεύξης έχουν σχέση µε την κλίση του µετώπου του 
ρεύµατος του κεραυνού. Στο Πρότυπο αυτό για τους υπολογισµούς χρησιµοποιείται η µέση κλίση που ορίζεται από το 
διάστηµα 30% έως 90% της µέγιστης τιµής του ρεύµατος. Η µέγιστη τιµή αυτής της παραµέτρου εµφανίζεται στα 
ακόλουθα αρνητικά πλήγµατα. Τέτοια ακόλουθα αρνητικά πλήγµατα συµβαίνουν σε όλους σχεδόν τους αρνητικούς 
κεραυνούς που πλήττουν µία κατασκευή. 

Εάν υποτεθούν 10% θετικοί κεραυνοί και 90% αρνητικοί κεραυνοί, οι τιµές των παραµέτρων για τη στάθµη 
προστασίας I έχουν 99% πιθανότητα να µην ξεπεραστούν. 

Κάθε µία παράµετρος ξεχωριστά ( I, Qtotal, Qimpulse, SE, T ) τείνει να κυριαρχεί σε κάθε µηχανισµό σφάλµατος. 
Αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στο καθορισµό της διαδικασίας των πειραµατικών δοκιµών. 
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Παράµετρος Μονάδες 
Πρώτο 
αρνητικό 
πλήγµα 

Ακόλουθα 
αρνητικά 
πλήγµατα 

Θετικό 
πλήγµα 

Αρνητικός 
κεραυνός 

Θετικός 
κεραυνός 

I kA 1 2 • 3 •   

Qtotal C    4 5 • 

Qimpulse C 6 7 8 •   

W/R kJ/Ω 9 10 11 •   

di/dtmax kA/µs 12 13 14 •   

 

di/dt30%/90% 

 

kA/µs  15 •    

 
Σχήµα Α1  

Κατανοµή αθροιστικής πυκνότητας για τις παραµέτρους των κεραυνών 

Σταθερές παράµετροι

Παράµετρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (τυποποιητικό) 
Χωροθέτηση του συλλεκτηρίου συστήµατος 

 

Β1    Χωροθέτηση του συλλεκτηρίου συστήµατος µε τη χρήση της µεθόδου της γωνίας προστασίας 

Η θέση του συλλεκτηρίου συστήµατος είναι κατάλληλη εάν η κατασκευή που χρήζει προστασίας, κείται εξ 
ολοκλήρου µέσα στον όγκο που προστατεύει. 

Χώρος προστασίας συλλεκτηρίου συστήµατος κατακόρυφου ράβδου 

Ο χώρος προστασίας µίας κατακόρυφου ράβδου έχει τη µορφή ενός ορθού κυκλικού κώνου µε την κορυφή πάνω 
στον άξονα του ιστού, ηµιγωνία κορυφής α εξαρτώµενη από την στάθµη προστασίας και από το ύψος του 
συλλεκτηρίου συστήµατος, όπως δίνεται στον πίνακα 3. 

Παραδείγµατα όγκου προστασίας δίνονται στο σχήµα Β1. 

Χώρος προστασίας  συλλεκτηρίου συστήµατος τεταµένων συρµάτων 

Ο χώρος προστασίας ενός τεταµένου σύρµατος ορίζεται από την σύνθεση των όγκων προστασίας των κατακόρυφων 
ράβδων οι οποίες έχουν για κορυφές τα σηµεία του σύρµατος. 

Παραδείγµατα του όγκου προστασίας δίνονται στο σχήµα Β2. 

Χώρος προστασίας συλλεκτηρίου συστήµατος πλέγµατος αγωγών  

Ο χώρος προστασίας ενός πλέγµατος ορίζεται από των συνδυασµό των όγκων προστασίας που καθορίζονται από 
καθένα αγωγό χωριστά που σχηµατίζουν το πλέγµα. 

Παραδείγµατα του όγκου προστασίας ενός συλλεκτήριου συστήµατος πλέγµατος αγωγών δίνεται στο σχήµα Β3. 

Β2 Χωροθέτηση συλλεκτηρίου συστήµατος µε τη µέθοδο της κυλιόµενης σφαίρας 

Εφαρµόζοντας αυτή τη µέθοδο, η χωροθέτηση του συλλεκτηρίου συστήµατος είναι κατάλληλη, εάν κανένα σηµείο 
του όγκου που χρήζει προστασίας, δεν έρχεται σε επαφή µε µία σφαίρα ακτίνας R, εξαρτώµενης από στάθµη 
προστασίας (πίνακας 3), που κυλίεται στο έδαφος, γύρω και στην κορυφή της κατασκευής προς όλες τις διευθύνσεις. 

Η σφαίρα πρέπει να εφάπτεται µόνο στο έδαφος και / ή στο συλλεκτήριο σύστηµα (Βλέπε σχήµα Β4). 

Β3 Χωροθέτηση συλλεκτηρίου συστήµατος µε τη µέθοδο πλέγµατος αγωγών 

Για την προστασία επιπέδων επιφανειών, ένα πλέγµα θεωρείται ότι εξασφαλίζει προστασία ολοκλήρου της 
επιφανείας, εάν ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες: 

α) οι αγωγοί του συλλεκτηρίου συστήµατος τοποθετούνται πάνω : 

-  στις ακµές της οροφής 

-  στις προεξοχές της οροφής 

-  στις γραµµές της τοµής των κεκλιµένων επιφανειών της οροφής εφ� όσον η κλίση υπερβαίνει το 1/10. 

β) Οι πλάγιες επιφάνειες της κατασκευής µε ύψος µεγαλύτερο από την τιµή της επιλεγείσης ακτίνας της κυλιόµενης 
σφαίρας (βλέπε πίνακα 3), εφοδιάζονται µε συλλεκτήρια συστήµατα. 

γ) Οι διαστάσεις του πλέγµατος δεν είναι µεγαλύτερες από τις τιµές που δίνονται στον πίνακα 3. 
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δ) Το δίκτυο του συλλεκτηρίου συστήµατος πρέπει να διαµορφώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε το ρεύµα του  κεραυνού 
να συναντά τουλάχιστον δύο χωριστές µεταλλικές οδεύσεις προς το σύστηµα γείωσης. 

ε) Καµία µεταλλική εγκατάσταση δεν προεξέχει του προστατευόµενου χώρου από τα συλλεκτήρια συστήµατα. 

στ) Οι αγωγοί του συλλεκτηρίου συστήµατος ακολουθούν όσο το δυνατόν σύντοµες και ευθείες οδεύσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα Β1 -Όγκος προστασίας συλλεκτηρίου συστήµατος µίας κατακόρυφης ράβδου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα Β2 - Όγκος προστασίας συλλεκτηρίου συστήµατος ενός τεταµένου σύρµατος. 
 

h

α 

h

α 
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Σχήµα Β3 -Όγκος προστασίας συλλεκτηρίου συστήµατος πλέγµατος. 

 
 
 

 
Σχήµα Β4  -Σχεδιασµός συλλεκτηρίου συστήµατος ενός ΣΑΠ σύµφωνα µε τη µέθοδο της κυλιόµενης σφαίρας. 
Συλλεκτήριοι αγωγοί εγκαθίστανται σε όλα τα σηµεία και ακµές επαφής της κυλιόµενης σφαίρας. Η ακτίνα 

της κυλιόµενης σφαίρας πρέπει να συµφωνεί µε την επιλεγείσα στάθµη προστασίας. 

αα 
α 

h 

συλλεκτήριοι αγωγοί
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (τυποποιητικό) 
Ρεύµα κεραυνού που ρέει σε εξωτερικά αγώγιµα τµήµατα και σε εισερχόµενες 

εγκαταστάσεις στην κατασκευή 
 

Το ρεύµα του κεραυνού, όταν ρέει προς τη γη, µοιράζεται στο σύστηµα γείωσης, στα εξωτερικά αγώγιµα τµήµατα και 
στις εισερχόµενες παροχές που είναι συνδεδεµένες απευθείας ή µέσω SPD  σε αυτό. 

Το τµήµα If του ρεύµατος του κεραυνού που ρέει αντίστοιχα σε κάθε εξωτερικό αγώγιµο τµήµα ή καλώδιο, εξαρτάται 
από το πλήθος τους, την ισοδύναµη αντίσταση γείωσής τους και από την ισοδύναµη αντίσταση γείωσης του 
συστήµατος γείωσης. 
 

If = (Z⋅I) / (n1 ⋅ Z+Z1) 

όπου : 

Z = ισοδύναµη αντίσταση γείωσης του συστήµατος γείωσης 

Ζ1 = ισοδύναµη αντίσταση γείωσης των εξωτερικών τµηµάτων ή καλωδίων (πίνακας Γ1) 

n1 = Συνολικός αριθµός των εξωτερικών τµηµάτων ή καλωδίων 

Ι = Ρεύµα κεραυνού αντίστοιχο µε την επιλεγείσα στάθµη προστασίας (παράγραφος1.5, Πίνακας 2) 

Εάν τα ηλεκτρικά και τηλεπικοινωνιακά καλώδια είναι αθωράκιστα ή δεν οδεύουν σε µεταλλικό περίβληµα, κάθε 
αγωγός µεταφέρει τµήµα του ρεύµατος του κεραυνού ίσο µε If/n′ όπου n′ ο συνολικός αριθµός των αγωγών κάθε 
καλωδίου. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1  
Τιµές των ισοδυνάµων αντιστάσεων γείωσης Z και Z1 
ανάλογα µε την ειδική αντίσταση του εδάφους. 

 
 

ρ(Ωm) 

 

 

Ζ1(Ω) 

 

Ισοδύναµη αντίσταση γείωσης ανάλογα µε τη στάθµη προστασίας 

Ζ(Ω) 

I                                  II                            III-IV 

100 

200 

500 

1000 

2000 

3000 

8 

13 

16 

22 

28 

35 

4 

6 

10 

10 

10 

10 

4 

6 

10 

15 

15 

15 

4 

6 

10 

20 

40 

60 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ (τυποποιητικό) 
Ελάχιστη διατοµή της θωράκισης για αυτοπροστασία ενός καλωδίου 

 

Οι υπερτάσεις µεταξύ των ενεργών αγωγών και της θωράκισης ενός καλωδίου που αναπτύσσονται λόγω της ροής του 
ρεύµατος του κεραυνού στη θωράκιση, εξαρτώνται από το υλικό και τις διαστάσεις της θωράκισης, από  το µήκος 
του, τον τρόπο και το χώρο τοποθέτησης του καλωδίου. 

Η ελάχιστη διατοµή Amin της θωράκισης για την οποία το καλώδιο αυτοπροστατεύεται δίνεται από 
 

Amin = If ⋅ ρc ⋅ lc ⋅ 106/Uc   (mm2) 

όπου: 

If =  το ρεύµα που ρέει στη θωράκιση σε kA 

ρc =  ειδική αντίσταση της θωράκισης σε Ωm 

lc =  µήκος καλωδίου σε m(πίνακας ∆1) 

Uc =  κρουστική τάση διάσπασης καλωδίου σε kV (πίνακας ∆2) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆1  

Μήκος καλωδίου ανάλογα µε την κατάσταση  της θωράκισης 
 

Κατάσταση της θωράκισης lc 

σε επαφή µε το έδαφος µε ειδική αγωγιµότητα ρ 
(Ωm) 

lc ≤ 8√ρ 

αποµονωµένο από το έδαφος ή στον αέρα lc=απόσταση µεταξύ της κατασκευής και του 
πλησιέστερου σηµείου γείωσης της θωράκισης 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆2 -Κρουστική τάση αντοχής (kV) της µόνωσης του καλωδίου για 
διαφορετικές ονοµαστικές τάσεις. 

 

Ονοµαστική Τάση 

(kV) 

Uc 

(kV) 

≤0,05 

0.22 

10 

15 

20 

5 

15 

75 

95 

125 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (τυποποιητικό) 
Κατανοµή του ρεύµατος του κεραυνού στους αγωγούς καθόδου 

Ο συντελεστής κατανοµής kc του ρεύµατος του κεραυνού στους αγωγούς καθόδου εξαρτάται από το συνολικό αριθµό 
n και τη θέση των αγωγών καθόδου και των δακτυλίων σύνδεσης, από τον τύπο του συλλεκτηρίου συστήµατος και 
από τον τύπο του συστήµατος γείωσης όπως φαίνεται στον πίνακα Ε1: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε1 
Τιµές του συντελεστή kc 

 
Τύπος συστήµατος  

Γείωσης 

Τύπος συλλεκτηρίου 
συστήµατος 

 

Α 

(αγωγοί καθόδου 

µη συνδεδεµένοι 

στη στάθµη του εδάφους) 

Β 

(Αγωγοί καθόδου συνδεδεµένοι 

στη στάθµη του εδάφους) 

Μία ράβδος 

αγωγός 

πλέγµα 

 

1 

1 

1 

1 

βλέπε Σχήµα Ε1 

βλέπε Σχήµα Ε2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kc=(c+f)/(2c+f) 
Σχήµα Ε1 -Τιµές του συντελεστή  kc  στη περίπτωση  ενός συλλεκτηρίου συστήµατος τεταµένου αγωγού και 

συστήµατος γείωσης τύπου Β. 
 

 

f

c
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3*2,01,0
2
1

h
c

n
kc ++=  

 
  
 
 Όπου: n είναι ο συνολικός αριθµός των αγωγών καθόδου 
  c είναι η απόσταση από τον πλησιέστερο αγωγό καθόδου 
  h είναι η απόσταση µεταξύ των περιµετρικών δακτυλίων 
 

Σχήµα Ε2: � Τιµές του συντελεστή kc στη περίπτωση συλλεκτηρίου συστήµατος πλέγµατος και σύστηµα 
γείωσης τύπου Β. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ � Για λεπτοµερέστερο υπολογισµό του συντελεστή kc εφαρµόζονται τα σχήµατα Ε3, Ε4. 
 
 
 

c h 
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63

1
1 02,01,0

2
1

s

ds
c c

c
h
c

n
k ••++=  

      
 
 
 
 

    1,01
2 +=

n
kc  

 
 

 
     

 
 
 
 

    01,01
3 +=

n
kc  

 
 
 

 
     
 
 
 

    
n

kc
1

4 =   

 
 
 

 
     
 

    
n

kk ccn
1

4 ==  

 
 
 

 
     
 
 
 

Σχήµα Ε3 � Τιµές του συντελεστή kc στη περίπτωση συλλεκτηρίου συστήµατος πλέγµατος, αγωγών 
καθόδου ενδοσυνδεδεµένων µε δακτυλίους και σύστηµα γείωσης τύπου Β. 

 

cs cd h1 

h2 

h3 

h4 

 hn 
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da ≥ sa= km
ki � kc1� la   dt≥ st= km

ki ( kc1� lt + kc2 � h2)  

db ≥ sb= km
ki � kc2� lb   dg≥ sg= km

ki ( kc2� lg +kc3 � h3 + kc4 � h4)    

dc ≥ sc= km
ki � kc3� lc 

de ≥ se= km
ki � kc4� le   

 
 
 
 
 
 

63
1

1 02,01,0
2
1

s

ds
c c

c
h
c

n
k ••++=  

     
    
     
      
 

1,01
2 +=

n
kc  

 
 
 
     
     
 

    01,01
3 +=

n
kc  

 
     

 
 
 
 
 

n
kc

1
4 =  

     
     
 
     

n
kk ccn

1
4 ==  

 
     
     
 
Σχήµα Ε4 � Παράδειγµα υπολογισµού της απόστασης ασφαλείας στη περίπτωση συλλεκτηρίου συστήµατος 

πλέγµατος, εγωγών καθόδου ενδοσυνδεδεµένων µε δακτυλίους και σύστηµα γείωσης τύπου Β. 
 

 cs cd 

h1 

h2 

h3 

h4 

 hn 

la
da

lb 
db 

lc
dc

le
de 

dg 

lg 

lf 

df 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ (τυποποιητικό) 
Επιλογή της στάθµης προστασίας των ΣΑΠ 

ΣΤ1 Εισαγωγή  

Η εκτίµηση του κινδύνου ζηµίας από κεραυνούς σε µία κατασκευή έχει σκοπό να βοηθήσει τον µελετητή µηχανικό 
αντικεραυνικής προστασίας στην απόφαση του εάν συνιστάται ή όχι η προστασία της κατασκευής και εάν ναι, να 
επιλέξει τα κατάλληλα µέτρα προστασίας. 

Ζηµίες σε µία κατασκευή και στα περιεχόµενα της µπορεί να προκληθούν από άµεσα ή έµµεσα πλήγµατα κεραυνών. 

Οι ζηµίες εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της κατασκευής, µεταξύ των οποίων τα σπουδαιότερα είναι: 

- φύση των υλικών κατασκευής 

- περιεχόµενα και προορισµός (χρήση) 

- εισερχόµενες παροχές στη κατασκευή 

- µέτρα για περιορισµό των ζηµιών 

Ωστόσο, οι ζηµίες ίσως περιορισθούν σε ένα τµήµα της κατασκευής ή επεκταθούν σε όλη τη κατασκευή ή ακόµα να 
συµπεριλάβουν τα γειτνιάζοντα κτίσµατα και το περιβάλλον. 

Τα επακόλουθα αποτελέσµατα από κεραυνούς για διαφόρους τύπους συνήθων κατασκευών αναφέρονται στον πίνακα 
ΣΤ1. 

Οι ζηµίες που προκαλούνται από τους κεραυνούς είναι διαφόρων µορφών:  

α) βλάβη ή απώλεια της ανθρώπινης ζωής 

β) ανεπιθύµητες απώλειες παροχών  στο κοινό 

γ) απώλεια αναντικατάστατης πολιτιστικής κληρονοµιάς 

δ) απώλειες µη συµπεριλαµβανοµένων ανθρωπίνων, πολιτιστικών και κοινωνικών αξιών 

Αν ένας από τους τρεις πρώτους τύπους ζηµιών εµφανιστεί σε µία κατασκευή, η απόφαση για τη λήψη ή όχι µέτρων 
προστασίας θα λαµβάνεται συγκρίνοντας την πραγµατική τιµή της πιθανότητας ζηµίας της κατασκευής µε την οριακή 
τιµή που καθορίζεται από τις Εθνικές Επιτροπές ή τις υπεύθυνες Αρχές. 

Αν οι ζηµίες δεν περιλαµβάνουν ανθρώπινες, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές απώλειες, η απόφαση εάν θα ληφθούν 
ή όχι µέτρα προστασίας µπορεί να ληφθεί στη βάση καθαρά οικονοµικών κριτηρίων, συγκρίνοντας το ετήσιο κόστος 
των µέτρων προστασίας µε το εκτιµούµενο ετήσιο κόστος των αναµενόµενων απωλειών λόγω κεραυνών. 

Ανάλογα µε τις παραµέτρους που λαµβάνονται υπ� όψη , η απόφαση για τη λήψη µέτρων προστασίας και την επιλογή 
της κατάλληλης στάθµης προστασίας λαµβάνεται µετά από ακριβή ανάλυση κινδύνου. 

Επειδή η διαδικασία του υπολογισµού της ανάλυσης κινδύνου είναι υπό µελέτη, αυτό το παράρτηµα δίνει µία πρώτη 
προσέγγιση για την επιλογή της στάθµης προστασίας του ΣΑΠ, όταν λαµβάνονται υπ� όψη µόνον τα άµεσα πλήγµατα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Μέχρι την ολοκλήρωση ευρωπαϊκού Προτύπου ανάλυσης κινδύνου κεραυνού, πρέπει να χρησιµοποιείται το 
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1412. 
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ΣΤ2 ∆ιαδικασία επιλογής στάθµης προστασίας του ΣΑΠ 

 ΣΤ 2.1 Γενικά  

Σκοπός της επιλογής της κατάλληλης στάθµης προστασίας είναι να µειώσει, κάτω από τη µέγιστη ανεκτή στάθµη, τον 
κίνδυνο ζηµίας από άµεσο πλήγµα στη κατασκευή. 

Η επιλογή της κατάλληλης στάθµης προστασίας που πρέπει να εξασφαλίζεται µε το ΣΑΠ µπορεί να βασίζεται στην 
αναµενόµενη συχνότητα πληγµάτων από άµεσους κεραυνούς, Nd, στην κατασκευή που χρήζει προστασίας και στην 
αποδεκτή συχνότητα ζηµιών από κεραυνό,Nc. 

ΣΤ 2.2 Πυκνότητα κεραυνών (Νg) 

Η πυκνότητα κεραυνών εκφράζεται σαν το µέσο όρο κεραυνικών πληγµάτων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο και έτος 
και µπορεί να καθοριστεί από: 

• χάρτες που δίνουν το Ng, 
• χάρτες που δίνουν το µέσο όρο ηµερών καταιγίδας ανά έτος (Td) και µε τη βοήθεια της σχέσης: 

 
Ng=0.04⋅Td1.25    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η σχέση µεταβάλλεται µε την αλλαγή των κλιµατολογικών συνθηκών. 

Ο ακόλουθος πίνακας δίνει παραδείγµατα του Ng συναρτήσει του Td. 
 

Td (ανά έτος) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Ng(/km2 & έτος) 0.3 0.7 1.2 1.7 2,2 2.8 3.4 4.0 4.7 

ΣΤ 2.3 Αναµενόµενη συχνότητα πληγµάτων από κεραυνό, Nd  

Ο ετήσιος µέσος όρος συχνότητας από πλήγµα κεραυνού,Nd, σε µια κατασκευή υπολογίζεται από τη σχέση: 
 

Nd = Ng  ⋅ Ae ⋅ C1 ⋅ 10-6      

όπου : 

• Ng, ο µέσος ετήσιος όρος κεραυνικών πληγµάτων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο στην περιοχή όπου η 
κατασκευή είναι τοποθετηµένη  

• Αe είναι η ισοδύναµη  συλλεκτήρια επιφάνεια της µονωµένης κατασκευής ( m2). 

• C1 είναι ο περιβαλλοντικός συντελεστής. 

Η ισοδύναµη συλλεκτήρια επιφάνεια µίας κατασκευής ορίζεται  ως µία επίπεδη επιφάνεια εδάφους που έχει την ίδια 
ετήσια συχνότητα άµεσων πληγµάτων όπως η κατασκευή. 

Για αποµονωµένες κατασκευές η ισοδύναµη  συλλεκτήρια επιφάνεια Αe είναι η επιφάνεια που περικλείεται µέσα στο 
περίγραµµα b που προκύπτει από την τοµή της επιφάνειας του εδάφους και µίας ευθείας γραµµής µε κλίση 1/3 η 
οποία διέρχεται από τα ψηλότερα τµήµατα της κατασκευής (εφαπτοµένη στην κατασκευή) και περιστρεφόµενη γύρω 
από αυτή. (βλέπε σχήµα ΣΤ1). 

Για µία αποµονωµένη ορθογώνια κατασκευή µήκους L, πλάτους W και ύψους H, η  συλλεκτήρια επιφάνεια είναι ίση 
µε : 

Ae = LW + 6H(L+W) + 9πH2 
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Η τοπογραφία της περιοχής και των περιβαλλόντων αντικειµένων που κείνται σε απόσταση µικρότερη των 3Η από 
την κατασκευή, επηρεάζουν σηµαντικά την συλλεκτήρια επιφάνειά της. Η επίδραση αυτή λαµβάνεται υπόψη µε τον 
συντελεστή περιβάλλοντος C1 (πίνακας ΣΤ2). 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

1- Όταν η συλλεκτήρια επιφάνεια µίας κατασκευής καλύπτει πλήρως την συλλεκτήρια επιφάνεια µίας άλλης, η τελευταία δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 

2- Όταν οι συλλεκτήριες επιφάνειες µερικών κατασκευών αλληλοκαλύπτονται, οι αντίστοιχες κοινές επιφάνειες λαµβάνονται υπ� 
όψη µόνον µία φορά. 

3- Θα λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνα τα αντικείµενα τα οποία έχουν διαρκή και επαρκή αντοχή σε καταπονήσεις από 
κεραυνούς.   

Η ελάχιστη τιµή της ισοδύναµης συλλεκτήριας επιφάνειας, σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να είναι µικρότερη από το 
εµβαδόν της κάτοψης της κατασκευής 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ -Υπάρχουν και πιο εξεζητηµένες µέθοδοι για πιο λεπτοµερή  υπολογισµό της ισοδύναµης συλλεκτήριας επιφάνειας. 

ΣΤ 2.4 Αποδεκτή συχνότητα ζηµιών από κεραυνικά πλήγµατα, Νc, στην κατασκευή 

Οι τιµές του Nc µπορούν να καθορίζονται από τον ιδιοκτήτη της κατασκευής ή τον µελετητή του ΣΑΠ όπου οι 
απώλειες έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα µόνον. 

Οι τιµές του Nc εκτιµώνται µέσω  ανάλυσης κινδύνου ζηµίας λαµβάνοντας υπ� όψη τους κατάλληλους συντελεστές 
όπως: 

- τύπος δόµησης 

- παρουσία εύφλεκτων και εκρηκτικών  ουσιών 

- ληφθέντα µέτρα για µείωση των επιπτώσεων του πλήγµατος 

- πλήθος ανθρώπων που επηρεάζονται από την ζηµιά 

- τύπος και σπουδαιότητα των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού 

- αξία των αγαθών που ενδεχοµένως καταστραφούν  

- άλλοι συντελεστές (βλέπε πίνακα ΣΤ1) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ -Σε µερικές περιπτώσεις οι τιµές του Nc επιβάλλονται από τοπικούς κανονισµούς. 

ΣΤ3 ∆ιαδικασία επιλογής του ΣΑΠ 

Η αποδεκτή συχνότητα ζηµιών από κεραυνικά πλήγµατα σε µία κατασκευή, Nc, πρέπει να συγκρίνεται µε την 
αναµενόµενη συχνότητας πληγµάτων από κεραυνό, Nd . 

Αυτή η σύγκριση επιτρέπει να ληφθεί µία απόφαση για το εάν είναι απαραίτητο ένα ΣΑΠ και εάν είναι, να επιλεγεί η 
κατάλληλη στάθµη προστασίας. 

Εάν Nd ≤ Nc  δεν χρειάζεται ΣΑΠ. 

Εάν Nd > Nc, τότε πρέπει να εγκατασταθεί ΣΑΠ µε αποτελεσµατικότητα Ε ≥ 1 - Nc/Nd και να επιλεγεί η κατάλληλη 
στάθµη προστασίας σύµφωνα µε τον πίνακα 1. 

Μετά τον υπολογισµό του Ε, η στάθµη προστασίας προκύπτει από : 
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 E > 0.98  Στάθµη Ι +επιπλέον προστατευτικά µέτρα 

0,95  < Ε ≤ 0.98  Στάθµη Ι 

0.90  < Ε ≤ 0.95  Στάθµη ΙΙ 

0.80  < Ε ≤ 0.90  Στάθµη ΙΙΙ 

   0  < Ε ≤ 0.80  Στάθµη ΙV 

 Ε ≤ 0  ∆εν χρειάζεται προστασία 

Ο σχεδιασµός ενός ΣΑΠ πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου για την επιλεγείσα στάθµη προστασίας. 

Εάν εγκατασταθεί ένα ΣΑΠ αποτελεσµατικότητας Ε�′ µικρότερης  από Ε, πρέπει να προβλεφθούν επιπλέον µέτρα. 

Επιπλέον προστατευτικά µέτρα για παράδειγµα είναι: 

- Μέτρα περιορισµού των βηµατικών και τάσεων επαφής. 

- Μέτρα περιορισµού της διάδοσης της φωτιάς. 

- Μέτρα µείωσης των επαγόµενων τάσεων λόγω κεραυνών σε ευαίσθητες συσκευές. 

Λεπτοµερέστερη επεξήγηση της διαδικασίας επιλογής του ΣΑΠ δίνεται στο διάγραµµα ροής του σχήµατος ΣΤ2. 

Οι κρίσιµες τιµές της απαιτούµενης αποτελεσµατικότητας, Ε, του ΣΑΠ σαν συνάρτηση της αναµενόµενης συχνότητας 
πληγµάτων, Nd, στην κατασκευή  και της αποδεκτής συχνότητας ζηµιών από κεραυνικά πλήγµατα, Nc, φαίνονται στο 
σχήµα ΣΤ3.  



ΕΛΟΤ 1197: 2002 

 45

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ1  

Ταξινόµηση των κατασκευών συναρτήσει των ενδεχόµενων κινδύνων από τους κεραυνούς 
 

Κωδικοποίηση 
Κατασκευών 

Τύπος Κατασκευών Συνέπειες από κεραυνικό πλήγµα 

 Κατοικίες Καταστροφή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
πυρκαγιά από βλάβες υλικών. 

Ζηµιές περιορισµένες στα αντικείµενα που 
βρίσκονται στο σηµείο του πλήγµατος ή της 
διαδροµής του κεραυνού. 

 

 

 

ΚΟΙΝΕΣ 

 

 

 

Αγροκτήµατα 

Πρωταρχικός κίνδυνος πυρκαγιάς και επικίνδυνες 
βηµατικές τάσεις.  

∆ευτερεύων κίνδυνος λόγω διακοπής ηλεκτρικού  
ρεύµατος και κίνδυνος της ζωής των ζώων λόγω 
απώλειας του ηλεκτρικού ελέγχου, εξαερισµού, 
συστήµατος τροφοδοσίας κλπ.  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Θέατρο � Σχολείο � Κατάστηµα -
Γυµναστήριο 

Βλάβη στην ηλεκτρική τροφοδότηση και 
ενδεχόµενη αιτία πανικού. Πιθανή απώλεια της 
σήµανσης πυρκαγιάς µε καθυστερηµένη αντίδραση. 

 

 

 

Τράπεζα, Εµπορική ή 
Ασφαλιστική εταιρεία, 
Νοσοκοµείο -Φυσικοθεραπευτήρια 
, Φυλακές 

Όπως πιο πάνω και επιπλέον προβλήµατα από την 
απώλεια επικοινωνίας αστοχία υπολογιστών και 
απώλεια δεδοµένων. 

Όπως πιο πάνω και επιπλέον προβλήµατα 
λειτουργίας µονάδων εντατικής παρακολούθησης 
νοσοκοµείων, µετακίνησης ασθενών, ανθρώπων µε 
περιορισµένες κινητικές δυνατότητες. 

 Βιοµηχανία  

Συγκροτήµατα  

Μουσεία και 

Αρχαιολογικοί χώροι 

Επιπρόσθετα αποτελέσµατα εξαρτώµενα από τα 
περιεχόµενα στις βιοµηχανίες, µεταβάλλοντας τις 
βλάβες σε µη αποδεκτές ή απώλεια παραγωγής. 

Απώλεια της αναντικατάστατης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς.  

Κατασκευές µε 
περιορισµένους 
κινδύνους 

Τηλεπικοινωνίες  Εργοστάσια 
Ηλεκτροπαραγωγής ή µε κίνδυνο 
πυρκαγιάς 

Μη αποδεκτή απώλεια εξυπηρέτησης του 
πληθυσµού για µικρή ή µεγάλη χρονική περίοδο. 
Συνεπακόλουθοι κίνδυνοι στο γειτονικό περιβάλλον 
προκαλούµενοι  από πυρκαγιά κλπ. 

Κατασκευές επικίνδυνες 
για το γειτονικό 
περιβάλλον  

∆ιυλιστήρια - Αποθήκες 
Καυσίµων, Εργοστάσια 
Πυροτεχνηµάτων, Πολεµοφοδίων  

Πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή επικινδύνων ουσιών στο 
εργοστάσιο και τον περιβάλλοντα χώρο. 

Κατασκευές επικίνδυνες 
για το περιβάλλον 

Χηµικά ή Πυρηνικά Εργοστάσια , 
Βιοµηχανικά Εργαστήρια ή 
Εργοστάσια 

Πυρκαγιά, έκρηξη, ανεξέλεγκτη λειτουργία του 
εργοστασίου, διαρροή επικινδύνων ουσιών στο 
εργοστάσιο, τον περιβάλλοντα χώρο και το ευρύτερο 
περιβάλλον.  

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις λαµβάνεται υπόψη και ο κίνδυνος ζωής  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές πιθανόν να είναι εγκαταστηµένες σε όλους τους τύπους κατασκευών, οι 
οποίες µπορούν εύκολα να καταστραφούν από υπερτάσεις λόγω κεραυνών.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ2 -Καθορισµός του περιβαλλοντικού συντελεστή C1 
 

Σε σχέση µε την θέση κατασκευής C1 

Κατασκευή σε περιοχή που περιέχει κατασκευές η δέντρα του 
ίδιου ύψους ή ψηλότερα 

0,25 

Κατασκευή περιτριγυριζόµενη από χαµηλότερες κατασκευές 0,5 

Αποµονωµένη κατασκευή σε πεδιάδα και δεν υπάρχουν άλλες  

κατασκευές σε απόσταση 3Η 

1 

Αποµονωµένη κατασκευή που δεσπόζει ή πάνω σε κορυφή 
λόφου ή κάποιας εξοχής σε πεδιάδα 

2 

   
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ae = LW + 6H (L+W) + 9πH2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα ΣΤ1 -Ισοδύναµη συλλεκτική επιφάνεια για κατασκευή σε επίπεδο έδαφος. 
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ΑΡΧΗ 

 
 

Είσοδος δεδοµένων: 
 

- Θέση και διαστάσεις της κατασκευής 
- Πυκνότητα κεραυνών (Ng) 

 
 
 

Εκτίµηση της ισοδύναµης επιφάνειας Ae και 
υπολογισµός της συχνότητας πληγµάτων στη 

κατασκευή : 
Nd = Ng x Ae 

Εξακρίβωση από το Εθνικό Πρότυπο του 
κρίσιµου αριθµού Nc 

 
 
 

είναι Nd ≤ Nc 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
Υπολογισµός του 

 
Ε = 1 - Nc/Nd 

 
 
 

Επιλογή ΣΑΠ 
αποτελεσµατικότητας 

Ε′ ≥ Ε 
 
 
 

είναι Ε′ ≥ Ε 
ΟΧΙ 

 
 

ΝΑΙ 
 
 

∆εν χρειάζεται 
προστασία. 

 Επιλογή στάθµης προστασίας 
αποτελεσµατικότητας Ε′  και 
διαστασιολόγηση του ΣΑΠ 
σύµφωνα µε αυτή την στάθµη. 

 Επιλογή στάθµης προστασίας 
αποτελεσµατικότητας Ε′ και 
διαστασιολόγηση του ΣΑΠ 
σύµφωνα µε αυτή τη στάθµη. 
Λήψη επιπρόσθετων µέτρων 

προστασίας. 
 

Σχήµα ΣΤ2 -∆ιάγραµµα ροής διαδικασίας επιλογής ΣΑΠ. 
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Σχήµα ΣΤ3 -Κρίσιµες τιµές της απαιτούµενης αποτελεσµατικότητας ενός ΣΑΠ, σαν συνάρτηση των Nd και Nc. 
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