
СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 
 

 

Громадська спілка „Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD) 

 

СТАНДАРТ  ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 
„РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК” 

(NGA RAD) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМИ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ 
 З ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОЮ СТРИМЕРНОЮ 

ЕМІСІЄЮ 
 
 

 
 
 

СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 
 
 
 

Видання  офіційне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
NGA RAD 

2021   

 



СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 
 

 

Громадська спілка „Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD) 

 
ПЕРЕДМОВА 

 
 

1 РОЗРОБНИКИ:  Технічний комітет з розроблення стандарту 
СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 - Учасники Громадської 
спілки „Регуляторна діяльність та розвиток”. 

 
2 ПРИЙНЯТО ТА  НАДАНО  ЧИННОСТІ:   
 

- Затверджений Рішенням Співголови за напрямом 
«Сприяння розбудові національної системи стандартизації» 
Громадської спілки „Регуляторна діяльність та розвиток”,              
№ 005/03/2021 від 19 листопада 2021 року; 

 
- введено у дію 19. 11. 21 р. 

 
3 РОЗРОБЛЕНО ВПЕРШЕ.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Цей документ є Стандартом Громадської спілки „Регуляторна діяльність та 

розвиток”. Його використання визначається відповідно до Рішень Рада 
Громадської спілки „Регуляторна діяльність та розвиток” 

II 



СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 
 

 

Громадська спілка „Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD) 

 

ЗМІСТ 
 

  С. 
 Вступ IV 

1 Сфера застосування 1 
2 Нормативні посилання 1 
3 Терміни,  скорочення та позначення 3 
4 Система блискавкозахисту з блискавкоприймачем на 
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5.2 Блискавкоприймач з випереджувальною стримерною 

емісією 
15 

5.3 Доземні провідники 20 
5.4 Еквіпотенційні сполучення блискавкозахисту для 

металевих частин 
26 

5.5 Еквіпотенційне сполучення блискавкозахисту 27 
5.6 Електричне ізолювання зовнішньої системи E.S.E. 31 
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Додаток А (нормативний) Аналіз ризиків 44 
Додаток B Карта Ng (щільності ударів блискавки в землю) 82 
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ВСТУП 

Відповідно до Закону України  „Про стандартизацію” в Україні 
введено дворівневу систему національної стандартизації, яка 
грунтується на моделі ринкового розвитку економіки. 

Рівень стандартів, кодексів усталених практик та технічних 
умов національних організацій формує конкурентну основу для 
споживчих властивостей продукції, робіт та послуг, які 
пропонуються національними організаціями на ринок та 
описуються у власних нормативних документах.  

Рівень стандартів, кодексів усталених практик та технічних 
умов національних організацій формалізує конкурентне 
середовище ринків України, сприяє конкурентоорієнтованій 
єкономіки та науково- технічному прогресу. 

Громадська спілка «Регуляторна діяльність та розвиток» 
створена та діє з метою, яка відповідає викладеному у 
попередньому абзаці, та зацікавлена у розбудові ринків України на 
основі гармонізованого законодавства Європейського 
Співтовариства та його патнерів.  

Відповідно до мети діяльності, напрямків взаємодії, 
грунтуючись на положеннях національного законодавства України, 
стандарту  NGA RAD СОУ NGA RAD 1515811.01 : 2021 «Система 
стандартизації NGA RAD. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ» Громадська 
спілка «Регуляторна діяльність та розвиток» вводить в дію цей 
Стандарт. 

 Цей стандарт  являє собою автентичний виклад стандарту              
«NF C 17-102 «Early streamer emission lightning protection systems» 
(2011) українською мовою. Він встановлює мету, принципи, основні 
вимоги до систем блискавкозахисту з випереджувальною 
стримерною емісією.  

Стандарт призначений для добровільного використання 
зацікавленими учасниками ринку продукції, робіт та послуг 
проєктування та влаштування систем блискавкозахисту з 
випереджувальною стримерною емісією, споживачами та органами 
з оцінки відповідності. 

Ані Громадська спілка «Регуляторна діяльність та розвиток», ані 
її керівники, члени спілки, члени технічного комітету спілки, не 
відповідають за будь-яке пошкодження майна, тілесне чи інше 
ушкодження, а також за будь-які витрати, які можуть виникнути 
внаслідок публікації цього стандарту. В окремих випадках, при 
розгляді спірних чи інших питань, є обов’язкова умова 
використання оригінальної версії стандарту.   

ІV          
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Чинний від 2021 11 19   

 
 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт  встановлює мету, принципи, основні вимоги 
до систем блискавкозахисту з випереджувальною стримерною 
емісією.  

1.2 Положення цього стандарту застосовують під час 
випробовування, підбору, проєктування та влаштування захисту 
будівель (споруд) і відкритих територій від ударів блискавки, за 
допомогою систем блискавкозахисту з випереджувальною 
стримерною емісією.   

 1.3 Цей стандарт призначений для добровільного 
використання всіма зацікавленими учасниками ринку продукції, 
робіт та послуг проєктування та влаштування систем 
блискавкозахисту з випереджувальною стримерною емісією, а 
також споживачами цього ринку та суб’єктами послуг оцінки 
відповідності. 

 1.4. Документ являє собою автентичний виклад стандарту «NF 
C 17-102 «Early streamer emission lightning protection systems» (2011) 
українською мовою.  

 2. НОРМАТИВНІ  ПОСИЛАННЯ 
2.1 Положення цього стандарту розроблені на основі таких  

законодавчих та нормативно-правових актів:  
Закону України  „Про стандартизацію”; 

2.2. Наступні стандарти містять умови, посилання на які в 
цьому тексті робить їх обов’язковими для впровадження даного 
стандарту. До датованих посилань застосовується лише версія із 
вказаним виданням. До недатованих посилань застосовується 
лише останнє видання  (включно з можливими поправками). 
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IEC 60060-1  

 

Обладнання для високовольтних випробувань – 
Частина 1: Загальні визначення та вимоги до 
випробувань 

CLC/TS 
61643-12  

 

Низьковольтні пристрої захисту від імпульсної  
перенапруги – Частина 12: Пристрої захисту від  

перенапруги, підключені до низьковольтних систем  

енергорозподілу – принципи вибору і застосування 

EN 50164  Компоненти системи блискавкозахисту – Вимоги до 
з’єднання компонентів 

EN 50164-2  
(C 17-151-2)  

Компоненти системи блискавкозахисту – Вимоги до 
провідників та уземлювачів  

EN 50164-3  
(C 17-151-3)  

Компоненти системи блискавкозахисту – Вимоги до 
ізолюючих іскрових розрядників 

EN 50164-5  
(C 17-151-5)  

Компоненти системи блискавкозахисту 

EN 50164-6  
(C 17-151-6)  

Компоненти системи блискавкозахисту – Вимоги до 
лічильників ударів блискавки 

EN 50164-7  
(C 17-151-7)  

Компоненти системи блискавкозахисту – Вимоги до 
речовин, що покращують уземлення 

EN 60068-2-52  
(C 20-752)  

Випробування умовами довкілля – Частина 2: 
Випробування Kb: соляний туман, циклічність 
(розчин хлориду натрію) 

EN 60079-10  
(C 23-579-10)  

Електричне обладнання для вибухонебезпечної 
газової атмосфери 

EN 61000-6-2  
(C 91-006-2)  

Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 6-2: 
Типові стандарти – Несприятливість в промислових 
середовищах  

EN 61000-6-3  
(C 91-006-3)  

 

Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 6-2: 
Типові стандарти – Стандарт з норм викидів для 
житлового, комерційного довкілля та зон легкої 
промисловості  

EN 61180-1 
(C 41-106)  

 

Методи проведення високовольтних випробувань 
для низьковольтного обладнання – Частина 1: 
Визначення та вимоги до випробувань та їх 
процедури  

EN 61241-10  
(C 23-241-10)  

Електроапаратура, призначення для застосування в 
присутності займистого пилу – Частина 10: 
Класифікація зон, де може бути присутнім 
займистий пил  

EN 61643-11  

(C 61-740)  

Низьковольтні пристрої захисту від імпульсної 
перенапруги – Частина 11: Пристрої захисту від 
перенапруги, підключені до низьковольтних систем 
– вимоги та випробування  
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NF EN ISO 6988 
(A 05-106) 

Металеві та інші неорганічні покриття – 
Випробування двоокисом сірки зі звичайною 
конденсацією вологи (А 05- 106)  

UTE C 15-443  

 

Guide pratique – Protection des installations 
électriques basse tension contre les surtensions 
d’origine atmosphérique ou dues à des manoeuvres. 
Choix et installation des parafoudres  

UTE C 15-712-1  

 

Guide Pratique – Installations photovoltaiques 
raccordées au réseau public de distribution – 
Installation électrique à basse tension  

ITU K.46  

 

Рекомендації – Захист ліній телекомунікації від 
імпульсів перенапруги, індукованих блискавкою, за 
допомогою металевих симетричних провідників  

ITU K.47  

 

Рекомендації – Захист ліній телекомунікації від 
прямих ударів блискавки за допомогою металевих 
симетричних провідників  

Directive RTTE 
1999/5/CE  

concernant les équipements hertziens et les 
équipements terminaux de télécommunications et la 
reconnaissance mutuelle de leur conformité.  

 

3. ТЕРМІНИ, СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
3.1  
скоординована система SPD  
комплект пристроїв захисту від імпульсної перенапруги (SPD), 
належним чином підібраних, скоординованих і встановлених з 
метою зменшення виходів з ладу електричних та електронних 
систем. 
 
3.2  
імпульс струму (Iimp)  

пікове значення (Ipeak), яке визначається зарядом Q та питомою 

енергією W/R.  
 
3.3  
небезпечна подія  
удар блискавки в підзахисний об’єкт або поблизу підзахисного 
об’єкта  
 
3.4  
небезпечне іскріння  
електричний розряд, викликаний блискавкою, який спричиняє 
фізичне пошкодження всередині підзахисної споруди.  
 



СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 
 

 

Громадська спілка „Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD)            4 

3.5  
струмовідвід  
частина системи блискавкозахисту, призначена для проведення 
струму блискавки від блискавкоприймача ESEAT до системи 
уземлення.  
 
3.6  
блискавкоприймач на основі випереджувальної стримерної 
емісії (ESEAT)  
блискавкоприймач, який генерує стример раніше, ніж простий 
стрижневий блискавкоприймач, при роботі в однакових умовах.  
 
ПРИМІТКА – блискавкоприймач на основі випереджувальної 
стримерної емісії складається з точки прийому удару, пристрою 
створення емісії, кріпильного елемента та з’єднання з доземними 
провідниками.  
 
3.7  
система блискавкозахисту з випереджувальною стримерною 
емісією (система E.S.E)  
повна система, основою якої є один або декілька 
блискавкоприймачів ESEAT та всі елементи, призначені для 
безпечного відводу блискавки в землю з метою захисту конструкції, 
споруди чи відкритої площі від прямого влучання блискавки.  
 
ПРИМІТКА. Вона включає в себе як внутрішню, так і зовнішню 
систему блискавкозахисту.  
 
3.8  
система уземлення  
частина зовнішньої системи E.S.E, призначена для того, щоб 
проводити і розсіювати струм блискавки в землю.  
 
3.9  
електрична система  
система, яка містить компоненти та канали низьковольтного 
джерела живлення 
 
3.10  
електронна система  
система, яка містить чутливі електронні компоненти, наприклад, 
обладнання для комунікацій, комп’ютери, контрольні та 
вимірювальні системи, радіосистеми, мережеві електронні 
установки  
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3.11  
зрівнювання потенціалів (еквіпотенціальне з’єднання)  
підключення окремих електропровідних деталей (див. 5.5) до 
системи E.S.E шляхом прямого з’єднання, або через пристрої 
захисту від імпульсної перенапруги, яке дозволяє знизити різниці 
потенціалів, створені струмом блискавки 
 
3.12  
головна шина для зрівнювання потенціалів  
шина, яку застосовують для підключення природних компонентів, 
провідників системи уземлення, уземлювачів, екранів, захисних 
оболонок та провідників захисту телекомунікаційних чи інших 
кабелів до системи блискавкозахисту 
 
3.13  
еквівалентна площа збору споруди Ad  
площа плоскої земної поверхні, в яку влучає така ж кількість ударів 
блискавки, як і в споруду, яка розглядається 
 
3.14 ефективність блискавкоприймача ESEAT (∆T)  
різниця між часом емісії блискавкоприймача ESEAT та 
однострижневого блискавкоприймача (SRAT), виражена в 
мікросекундах, виміряна в лабораторії за умов, визначених в цьому 
стандарті 
 
3.15  
зовнішня система E.S.E, ізольована від підзахисної споруди  
система блискавкозахисту (LPS) з системою блискавкоприймачів та 
з системою струмовідведення, влаштованими таким чином, щоб 
шлях проходження струму блискавки не мав контакту з 
підзахисною спорудою.  
 
ПРИМІТКА. В ізольованих LPS небезпечне іскріння між LPS та 
спорудою не виникає.  
 
3.16  
зовнішня система E.S.E, не ізольована від підзахисної споруди  
LPS з системою блискавкоприймачів та з системою 
струмовідведення, влаштованими таким чином, щоб шлях 
проходження струму блискавки міг контактувати з підзахисною 
спорудою.  
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3.17  
вихід електричних та електронних систем з ладу  
неусувне пошкодження електричних та електронних систем 
внаслідок електромагнітного імпульсу блискавки (LEMP)  
 
3.18  
струм пошкодження (Ia)  

мінімальне пікове значення струму блискавки, яке може 
спричинити пошкодження 
  
3.19  
ураження живих істот  
ушкодження, включно з втратою життя, людей чи тварин дією 
напруги дотику та кроковою напругою, спричиненою блискавкою 
 
3.20  
взаємноз’єднана сталева арматура  
сталева конструкція, яка знаходиться всередині бетонної 
конструкції, та забезпечує електричну безперервність струму 
 
3.21  
внутрішні системи  
електричні та електронні системи всередині споруди  
 
3.22  
ізолюючі іскрові розрядники (ISG)  
компонент з розрядним зазором для ізоляції електропровідних 
частин установки.  
 
ПРИМІТКА. У випадку удару блискавки утворюється тимчасове 
електричне з’єднання між елементами установки, як реакція на 
розряд.  
 
3.23  
електромагнітний імпульс блискавки (LEMP)  
Електромагнітний вплив струму блискавки  
 
ПРИМІТКА. Це поняття стосується імпульсів, переданих через 
провідники, а також випромінених імпульсів, що виникли від 
впливу електромагнітного поля.  
 
3.24  
система захисту від LEMP (LPMS)  
Повна система засобів захисту внутрішніх систем від LEMP  



СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 
 

 

Громадська спілка „Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD)            7 

 
3.25  
щільність ударів блискавки в землю Ng  
щорічна кількість ударів блискавки на 1 км2. Це значення можна 
отримати з мереж фіксації ударів блискавки 
 
3.26  
удар блискавки поблизу об’єкта  
удар блискавки, яка влучає достатньо близько від підзахисного 
об’єкта, щоб спричинити небезпечні перенапруження  
 
3.27  
удар блискавки в об’єкт  
удар блискавки, що влучає в підзахисний об’єкт  
 
3.28  
удар блискавки в землю  
електричний розряд атмосферного походження між хмарою та 
землею, який складається з однієї дуги, або кількох  
 
 
3.29  
рівень блискавкозахисту (LPL)  
число, пов’язане з набором значень параметрів струму блискавки, 
яке демонструє ймовірність того, що ці параметри не вийдуть за 
межі, визначені максимальним та мінімальним значеннями, при 
природному виникненні блискавки 
 
ПРИМІТКА. Рівень блискавкозахисту використовують для розробки 
засобів захисту згідно з відповідним набором параметрів струму 
блискавки.  
 
3.30 зона блискавкозахисту (LPZ)  
Зона, де визначено електромагнітне середовище блискавки  
 
ПРИМІТКА. Межі LPZ - це не обов’язково фізичні межі (наприклад, 
стіни, підлога і стеля)  
 
3.31  
втрати (Lx)  

середнє значення втрат (людських та матеріальних цінностей) 
пов’язаних з конкретним типом пошкодження, спричиненого 
небезпечною подією, відносно вартості (людських та матеріальних 
цінностей) підзахисного об’єкта  
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3.32  
природний компонент  
електропровідний елемент, розташований зовні споруди, 
заглиблений в стіни, або розташований всередині споруди, який 
може використовуватись як доповнення до струмовідводів системи 
E.S.E.  
 
ПРИМІТКА. В системі блискавкозахисту з блискавкоприймачем 
ESEAT, природні компоненти можуть служити доповненням, але не 
можуть бути єдиним доземним провідником, крім випадків, коли 
споруда є повністю металевою.  
 
3.33  
вузол  
точка в лінії комунікації, в якій можна знехтувати поширенням 
імпульсу  
 
ПРИМІТКА. Прикладами вузлів є з’єднання зі знижувальним 
трансформатором, мультиплексор в лінії телекомунікації, або SPD, 
встановлений в лінії.  
 
3.34  
частота небезпечних подій внаслідок ударів блискавки в 
споруду (ND)  

очікувана щорічна середня кількість небезпечних подій, пов’язаних 
з ударами блискавки в споруду  
 
3.35 частота небезпечних подій внаслідок ударів блискавки в 
мережу комунікацій (NL)  

очікувана щорічна середня кількість небезпечних подій, пов’язаних 
з ударами блискавки в мережу комунікацій  
 
3.36  
частота небезпечних подій внаслідок ударів блискавки 
поблизу споруди (NM)  

очікувана щорічна середня кількість небезпечних подій, пов’язаних 
з ударами блискавки поблизу споруди  
 
3.37  
частота небезпечних подій внаслідок ударів блискавки 
поблизу системи комунікацій (NI)  

очікувана щорічна середня кількість небезпечних подій, пов’язаних 
з ударами блискавки поблизу мережі комунікацій  



СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 
 

 

Громадська спілка „Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD)            9 

 
3.38  
підзахисний об’єкт  
споруда або мережа комунікацій, які потрібно захистити від дії 
блискавки  
 
ПРИМІТКА. Підзахисна споруда може бути частиною більшої 
споруди 
  
3.39  
фізичне пошкодження  
пошкодження споруди (або її вмісту), або мережі комунікацій під 
дією механічних, теплових, хімічних чи вибухових ефектів 
блискавки.  
 
3.40  
труби  
трубопроводи, призначені для подачі текучого середовища 
всередину споруди, чи виводу його назовні, наприклад, газопровід, 
водопровід, маслопровід  
 
 
3.41  
ймовірність пошкодження (PX)  

ймовірність того, що небезпечна подія спричинить пошкодження 
підзахисного об’єкта або його вмісту  
 
3.42 
підзахисна зона  
зона, яку захищає система блискавкозахисту з випереджувальною 
стримерною емісією 
  
3.43  
заходи захисту  
заходи, яких слід вжити на підзахисному об’єкті для зниження 
ризику 
  
3.44  
еталонний простий однострижневий блискавкоприймач 
(SRAT)  
блискавкоприймач у вигляді простого металевого стрижня, 
визначений даним стандартом як еталон для порівняння  
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3.45  
номінальний рівень імпульсної напруги (UW), яку витримує 

обладнання  
значення імпульсної напруги, визначене виробником обладнання 
чи його частини, що характеризує здатність ізоляції витримувати 
перенапругу.  
 
ПРИМІТКА. В даному стандарті розглядається витримування 
напруги між провідниками під напругою та землею. 
  
3.46  
ризик (R)  
значення ймовірних щорічних втрат (людських і матеріальних 
цінностей) внаслідок блискавки, відносно загальної вартості 
(людських і матеріальних цінностей) підзахисного об’єкта  
 
3.47  
складова ризику (RХ)  

частковий ризик, який залежить від джерела та типу пошкодження  
 
3.48  
сільське середовище  
область з низькою щільністю будівель 
 
ПРИМІТКА. «сільську місцевість» можна вважати сільським 
середовищем  
 
3.49  
роздільна відстань  
відстань між двома електропровідними деталями, на якій не може 
виникнути небезпечне іскріння.  
 
3.50  
спеціальний струмовідвід  
струмовідвід, що відповідає вимогам стандарту EN 50164-2, але не 
є природним компонентом споруди.  
 
3.51  
точка удару  
точка, де удар блискавки контактує з землею, спорудою, або 
системою блискавкозахисту.  
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3.52  
споруди з ризиком вибуху  
споруди, де містяться тверді вибухонебезпечні матеріали, або 
небезпечні зони, визначені згідно зі стандартами IEC 60079-10 та 
IEC 61241-10  
 
ПРИМІТКА. Для оцінки ризику за даним стандартом розглядаються 
лише споруди з небезпечними зонами типу 0, або ті, які містять 
тверді вибухонебезпечні матеріали.  
 
3.53  
споруди, небезпечні для довкілля  
споруди, які можуть спричинити біологічні, хімічні чи радіоактивні 
викиди внаслідок удару блискавки (наприклад, хімічні чи 
нафтопереробні заводи, атомні електростанції, тощо)  
 
3.54  
приміське середовище  
область з середньою щільністю будівель 
 
ПРИМІТКА. «Міська окраїна» є прикладом приміського середовища  
 
3.55 
імпульс перенапруги  
нестаціонарна хвиля, викликана електромагнітним імпульсом 
блискавки (LEMP), яка має вигляд надмірної напруги та/або 
надмірного струму 
  
ПРИМІТКА. Імпульси, викликані LEMP, можуть виникати під дією 
струмів блискавки, індукційних ефектів в петлях установки, а 
також як залишкова небезпека після проходження через SPD.  
 
3.56  
пристрій захисту від імпульсної перенапруги (SPD)  
пристрій, призначений для обмеження імпульсів перенапруги та 
для відведення надмірних струмів. Він містить щонайменше один 
нелінійний компонент 
  
3.57  
телекомунікаційні лінії  
середовище передачі даних, призначене для зв’язку між 
обладнанням, розташованим (можливо) в різних спорудах, 
наприклад, телефонна лінія та лінія передачі даних 
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3.58  
контрольне підключення  
з’єднання, призначене і розташоване для здійснення електричних 
випробувань та вимірювань компонентів системи E.S.E.  
 
3.59  
допустимий ризик (RТ)  

максимальне значення ризику, яке можна допустити для 
підзахисного об’єкта  
 
3.60  
імпульси перенапруги атмосферного походження  
короткотермінова перенапруга – тривалістю не більше кількох 
мілісекунд – з коливаннями або без, зазвичай з сильним 
затуханням. 
  
3.61  
міське середовище  
Область з високою щільністю житлових будівель та високих 
будівель  
 
ПРИМІТКА. «Центр міста» - приклад міського середовища 
 
3.62  
зона споруди (Zs)  

частина споруди, яка має однорідні характеристики і в якій 
застосовується лише один набір параметрів для оцінки складової 
ризику.  

4 СИСТЕМА БЛИСКАВКОЗАХИСТУ З 
БЛИСКАВКОПРИЙМАЧЕМ НА ОСНОВІ ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ 
СТРИМЕРНОЇ ЕМІСІЇ  

4.1  Необхідність захисту  

Необхідність захисту визначається в залежності від багатьох 
параметрів, включаючи щільність ударів блискавки в даній області. 
Метод аналізу ризиків представлено в Додатку А. Щільність ударів 
блискавки подана в додатку B, або визначається з місцевих даних, 
включаючи, наприклад, мережу виявлення, карти та статистичні 
дані. 

ПРИМІТКА 1: Рішення про вжиття заходів для захисту може 
бути продиктовано, виходячи з інших міркувань, а не лише зі 
статистичних даних. Наприклад, обов’язкові для виконання 
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правила або особисті міркування, оскільки деякі фактори не 
піддаються оцінюванню: прагнення уникнути ризику для життя, або 
створити безпечні умови для мешканців будівлі можуть потребувати 
застосування захисту навіть за умов, коли розрахункове значення 
ризику знаходиться нижче допустимого рівня.  

ПРИМІТКА 2: В різних нормативних документах надаються 
деякі методи аналізу ризиків, якими можна користуватись.  

4.2  Компоненти системи блискавкозахисту  

Система може складатись з наступних елементів:  

 

Рис. 1 – Компоненти системи захисту від блискавки 
Умовні позначення: 
1 – один або декілька блискавкоприймачів ESEAT 
2 – з’єднувальна деталь  
3 – один або кілька спеціальних доземних провідників 
4 – контрольне з’єднання для кожного доземного провідника 
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5 – один уземлювач для кожного спеціального доземного 
провідника 
6 – електрод уземлення в фундаменті (уземлення споруди) 
7 – кабель електричного живлення 
8 – головний розподільчий щит живлення з SPD 
9 – головний телекомунікаційний розподільчий щит з SPD 
10 – телекомунікаційний кабель з SPD 
11 – одна або кілька шин зрівнювання потенціалів 
12 – одно або кілька з’єднань для зрівнювання потенціалів між 
заземлювачами 
13 – роз’ємний з’єднувальний вузол 
14 – одне або кілька з’єднань для зрівнювання потенціалів 
(безпосередньо або через ізолюючий іскровий розрядник (ISG) 
15 – головна шина уземлення  
16 – електричне обладнання 
17 – металева труба 
18 – одне або кілька з’єднань для зрівнювання потенціалів через 
іскровий розрядник з антенною щоглою  

5 СИСТЕМА БЛИСКАВКОЗАХИСТУ З 
ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОЮ СТРИМЕРНОЮ ЕМІСІЄЮ  

5.1  Проєкт  

Залежно від бажаного рівня блискавкозахисту, потрібно 
створити такий проєкт системи, в якому було б визначено 
розташування блискавкоприймача, шлях прокладання 
струмовідводів, а також розташування і тип системи уземлення.  

Цей проєкт повинен базуватись на наявних даних, включаючи:  

-  форму і нахил дахів;  
-  матеріал даху, стін та внутрішньої конструкції споруди;  
-  металеві деталі даху та важливі зовнішні металеві елементи, 
наприклад, газопровідні канали, обладнання для 
кондиціонування повітря, драбини, антени, водяні баки, ...  
-  водостічні жолоби та труби;  
-  виступаючі частини споруди та матеріали, з яких вони 
виготовлені (електропровідні або не електропровідні);  
-  найуразливіші деталі споруди: вразливими точками споруди 
вважаються деталі, які виступають, зокрема, башти, флюгери, 
гострі об’єкти, димоходи, жолоби, краї та коники, металеві 
об’єкти (витяжні вентилятори, системи очистки стін, перила, 
фотоелементи (UTE C 15-712-1), балюстради,...), сходові 
клітки, кімнати з устаткуванням на плоских дахах, тощо  
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-  розташування металевих трубопроводів (вода, 
електроенергія, газ...) будівлі;  
-  розташовані неподалік об’єкти, здатні впливати на 
траєкторію розряду блискавки, наприклад, повітряні лінії 
електропередач, металеві огорожі, дерева, тощо;  
-  характеристики середовища, які можуть вказувати на його 
корозійні властивості (солоне середовище, нафтопереробний 
чи цементний завод, тощо)  
-  наявність легкозаймистого матеріалу або чутливого 
устаткування, наприклад, комп’ютерів чи електронних 
пристроїв, цінних чи незамінних речей, тощо.  

5.2  Блискавкоприймач з випереджувальною 
стримерною емісією  

5.2.1  Загальні принципи  

Блискавкоприймач з випереджувальною стримерною емісією 
(ESEAT) складається з точки прийому удару, пристрою, який 
здійснює емісію, кріпильних елементів і з’єднання з доземними 
провідниками.  

Зона, яку захищає блискавкоприймач ESEAT, визначається 
згідно з його ефективністю, вказаною в пункті 5.2.2.  

Блискавкоприймач ESEAT бажано встановлювати в найвищій 
частині споруди. Це повинна бути найвища точка в межах 
підзахисної зони.  

5.2.2  Ефективність блискавкоприймач ESEAT 

Блискавкоприймач ESEAT характеризується своєю 
ефективністю ∆Т, яка підтверджується контрольними 
випробуваннями (див. Додаток С). Незалежно від результатів 
випробування, максимальне значення ∆Т становить 60 мкс.  

5.2.3  Розташування блискавкоприймача ESEAT 

5.2.3.1 Підзахисна область.  

Підзахисну область окреслює поверхня обертання радіуса 
захисту, який відповідає різним розглянутим висотам h, при цьому 
вісь обертання співпадає з віссю блискавкоприймача (див. Рис. 2).  
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де: 

hn - - це висота наконечника блискавкоприймача ESEAT відносно 

горизонтальної площини, яка проходить через найвіддаленішу 
точку підзахисного об’єкта 

Rpn - це радіус захисту блискавкоприймача ESEAT для даного 

значення висоти hn 

Рис. 2 – радіус захисту (для гіпотетичної висоти h1 = 5 м). 
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5.2.3.2    Радіус захисту 

Радіус захисту блискавкоприймача ESEAT залежить від його 
висоти (h) відносно підзахисної поверхні, від його ефективності, а 
також від вибраного рівня захисту (див. Додаток А).  

Rp (h) = √2𝑟ℎ − ℎ2 
+ 𝛥(2𝑟 + 𝛥)   для h ≥ 5 m  (1) 

та 

Rp = h x Rp (5) / 5  для 2 м ≤ h ≤ 5 м (2) 

де 

Rp (h) (м)   це радіус захисту для даної висоти 

h (м)   це висота наконечника блискавкоприймача ESEAT 
відносно горизонтальної  
  площини , яка проходить через найвищу точку 
підзахисного об’єкта 

r (м)   20 м для рівня захисту I 
          30 м для рівня захисту II 
  45 м для рівня захисту III 
  60 м для рівня захисту IV 

∆ (μ)       ∆ = ∆Т х 106  
  Практична експлуатація довела, що значення ∆ дорівнює 
значенню ефективності,    отриманому в ході 
оціночних випробувань блискавкоприймача ESEAT.  

Для будівель висотою більше 60 м слід застосовувати 
вимоги з пункту 5.2.3.4.  

5.2.3.3  Вибір та розміщення блискавкоприймача 
ESEAT 

Перед влаштуванням кожної системи блискавкозахисту 
необхідно виконати аналіз ризиків для того, щоб визначити 
мінімальний необхідний рівень захисту від блискавки.  

Розташування блискавкоприймача ESEAT вибирають згідно з 
пунктами 5.2.1 та 5.2.5. 

Радіуси захисту, необхідні для захисту споруди, визначаються 
згідно з характеристиками цієї будівлі. 
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Висоту блискавкоприймача ESEAT, як і його ефективність 
визначають, користуючись наведеними вище пунктами і 
формулами, виходячи з конкретного вибраного блискавкоприймача 
ESEAT.  

5.2.3.4  Захист високих будівель (вище 60 м)  

Для найвищих частин конструкції будівель (в розмірі у 20% від 
загальної висоти), висота яких перевищує 60 м, або для будь-якої 
точки вище 120 м, необхідно забезпечити додатковий захист від 
прямого удару блискавки за допомогою блискавкоприймача ESEAT 
або будь-яких інших засобів на кожній фасадній стіні згідно з 
діючим стандартом. Крім того, потрібно встановити мінімум 4 
доземних провідники, з’єднаних між собою кільцевим провідником 
(де це можливо), розподіливши їх по периметру, а також 
встановивши на кожному куті будівлі, якщо це можливо.  

ПРИМІТКА: Загалом, ризик бокових ударів є незначним, 
оскільки лише декілька відсотків ударів блискавки у високі 
конструкції припадає на бічну поверхню, і до того ж параметри цих 
ударів значно нижчі, ніж параметри ударів, які спрямовані в 
споруду зверху.  

 

Рис. 3 – Додатковий захист від прямого удару блискавки для 
найвищих 20%  

висоти конструкції будівель, висота яких перевищує 60 м 
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5.2.3.5  Захист будівель для рівнів захисту I+ та I++  

Рівень захисту I+: Систему E.S.E з рівнем захисту 1 додатково 
приєднують до металевої конструкції або до прутів арматури 
будівлі, які виконують функцію природних доземних провідників 
на додаток до обов’язкових струмовідводів, які містяться в системі 
E.S.E згідно з пунктом 5.3. З’єднання з цими природними 
доземними провідниками має бути виконано на рівні даху та на 
рівні землі. Коли струмовідводи не з’єднані між собою на рівні даху, 
то цю вимогу можна задовольнити за допомогою кільцевого 
провідника, розташованого над дахом. На рівні землі ці доземні 
провідники мають бути з’єднані між собою контуром заземлення, 
або за допомогою спеціального провідника.  

Якщо природних доземних провідників немає, або якщо одна 
з вказаних вище вимог не може бути виконана, то рівня I+ досягти 
не вдасться.  

Рівень захисту I++: дах захищено на рівні I+ за допомогою 
блискавкоприймача ESEAT з радіусом захисту, зменшеним на 40% 
порівняно зі значеннями, наведеними в пункті 5.2.3.2, з метою 
досягнення повного захисту обладнання на даху від прямих ударів 
блискавки.  

5.2.4   Матеріали та розміри.  

Всі матеріали мають відповідати вимогам стандарту EN 
50164-2  

5.2.5  Влаштування  

Вершину ESEAT потрібно інсталювати щонайменше на 2 м 
вище зони, яку він захищає, включаючи антени, башти 
охолодження, дахи, баки тощо.  

Під час проєктування системи E.S.E рекомендується 
визначити архітектурні ділянки, які є придатними для 
встановлення на них блискавкоприймача ESEAT. Такими 
ділянками є високо розташовані точки споруди, наприклад:  

-  кімнати на терасах,  
-  коник даху,  
-  цегляні або металеві димоходи.  

Ті ESEAT, які захищають відкриті території (спортивні майданчики, 
майданчики для гольфу, плавальні басейни, табори...), слід 
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встановлювати на спеціальних опорах, наприклад, на щоглах, 
жердинах, або на будь-якій конструкції, яка дозволяє такому 
блискавкоприймачу ESEAT охопити всю площу, яку він має 
захищати.  

Інколи ESEAT можна розміщувати на окремо встановлені 
щогли. Якщо застосовуються відтяжні троси з провідних 
матеріалів, то їх слід приєднати до струмовідводів у точці кріплення 
до землі, застосовуючи провідники, згідно з EN 50164-2.  

5.3  Доземні провідники 

5.3.1  Загальні принципи.  

Функція доземних провідників полягає в тому, щоб проводити 
струм блискавки від блискавкоприймача до системи уземлення. Їх 
бажано розташовувати на зовнішній частині споруди.  

Кожен з доземних провідників має кріпитись до 
блискавкоприймача ESEAT за допомогою системи з’єднання, 
розміщеної на щоглі. Остання міститиме механічний елемент, який 
забезпечить постійний електричний контакт.  

Якщо доземний провідник розташовують на стіні, 
виготовленій з займистого матеріалу, і він не є мідним провідником, 
то для уникнення будь-якого небезпечного підвищення 
температури має задовольнятись щонайменше одна з наступних 
умов:  

- відстань від стіни до доземного провідника становить, 
щонайменше, 0,10 м; 

- площа перерізу провідника складає, щонайменше, 100 мм2.  

Щоб 2 доземних провідники вважались незалежними, вони не 
повинні розміщуватись паралельно (паралельним вважається таке 
розташування, коли відстань по прямій лінії між доземними 
провідниками перевищує 2 м). З метою уникнення будь-яких 
практичних проблем допускається, щоб не більше 5% довжини 
коротшого доземного провідника розташовувалось на одному й 
тому ж шляху.  
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5.3.2  Кількість доземних провідників.  

Для неізольованої системи E.S.E кожен ESEAT має бути 
підключеним щонайменше до двох доземних провідників. Для 
кращого розподілу струму обидва маршрути до землі мають 
проходити по двох різних фасадах крім випадків, обмежених форс-
мажорними обставинами.  

Щонайменше один з них має бути спеціальним доземним 
провідником відповідно до EN 50164-2, оскільки природні 
компоненти можуть бути модифіковані чи видалені без врахування 
того факту, що вони належать до системи блискавкозахисту. Якщо 
на одній будівлі розміщено декілька блискавкоприймачів ESEAT, то 
доземні провідники можуть бути спільними для цих систем за 
умови, що обчислене значення відстані між ними для всієї системи 
дозволяє мати таку їх кількість. Таким чином, якщо на даху 
встановлено n кількість ESEAT, то немає необхідності 
встановлювати 2n доземних провідників у цій системі, але 
обов’язковою є мінімальна кількість n спеціальних струмовідводів.  

Кількість спеціальних доземних провідників, що відповідають 
стандарту EN 50164-2, має бути щонайменше рівною кількості 
блискавкоприймачів ESEAT на будівлі. Роздільна відстань між 
доземними провідниками дає можливість визначити кількість 
необхідних доземних провідників, а також можливість їх спільного 
використання. Збільшення кількості спеціальних доземних 
провідників дозволяє зменшити роздільну відстань між ними.  

В Додатку E наведено декілька прикладів обчислення 
роздільної відстані, залежно від кількості доземних провідників.  

У випадку ізольованої системи E.S.E, для кожного 
блискавкоприймача ESEAT необхідно мати щонайменше один 
доземний провідник.  

При наявності пілонів, щогл, димоходів та інших металевих 
конструкцій:  

- Якщо металева конструкція задовольняє вимоги до природних 
компонентів, то її можна використовувати як перший 
доземний провідник. 

- Якщо конструкція ізольована, то її можна використовувати як 
єдиний обов’язковий доземний провідник. В такому випадку 
не потрібно встановлювати додатковий спеціальний доземний 
провідник.  
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- Якщо конструкція не ізольована, то її можна розглядати як два 
обов’язкові доземні провідники у тому випадку, коли її площа 

перерізу перевищує чи дорівнює 100 мм2. Якщо ця площа 

перерізу становить від 50 мм2 до 100 мм2, то необхідно 
встановити другий спеціальний доземний провідник, що 
відповідатиме стандарту EN 50164-2. Конструкцію, що не 
відповідає вимогам до природних компонентів, не можна 
використовувати в якості доземного провідника, а тому 
необхідно буде встановити один або два спеціальних доземних 
провідники.  

ПРИМІТКА: природні компоненти повинні мати низьке і постійне 
значення імпедансу. Для отримання такого низького імпедансу 
може знадобитись додаткове встановлення спеціального 
струмовідводу, що відповідатиме стандарту EN 50164-2.  

5.3.3  Вибір маршрутів  

Доземний провідник слід розташовувати таким чином, щоб 
його маршрут проходив максимально прямо. Маршрут доземного 
провідника потрібно прокладати якомога пряміше, по 
найкоротшому шляху, уникаючи різких згинів або підйомів. Радіус 
згину має бути не меншим, ніж 20 см (див. Рис. 4). Бажано, щоб 
згини доземних провідників виконувались по ребру.  

Маршрути доземних провідників не повинні проходити 
вздовж електропроводів чи перетинати їх.  

Слід уникати прокладення маршрутів навколо стін парапетів, 
карнизів чи загалом навколо перешкод. Необхідно зробити шлях 
струмовідводу якомога прямішим. Проте, допускається перехід 
через перешкоди, максимальна висота яких становить 40 см, з 
кутом нахилу 45° чи менше (див. рис. 4, випадок e).  

В якості альтернативи, розрахунок роздільної відстані згідно з 
пунктом 5.6 при l = l1 + l2 + l3 в залежності від представленого 
нижче випадку f, дозволяє визначити мінімальний радіус згину.  

На рис. 4 (випадок d) умова d> l /20 завжди виконується, 
оскільки d= l /√2 для будь-якої довжини l.  
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l:  довжина дуги згину в метрах 
d:  ширина дуги згину в метрах 
Ризик будь-якого пробою діелектрика буде неістотним, якщо 
виконана умова d > l/20 

Рис. 4 – Форми згину доземних провідників 

Відстані між доземними провідниками і можливими кільцевими 
сполучними провідниками корелюються з роздільною відстанню.  

Кріплення доземних провідників слід встановлювати, виходячи 
з умови розміщення трьох кріплень на кожен метр доземного 
провідника (через кожні 33 см.). Ці кріплення мають бути 
відповідними для опори, а їх влаштування не повинно впливати на 
водонепроникність даху. Ці кріплення не повинні обмежувати 
теплове розширення провідників. Заборонено систематично 
просвердлювати доземний провідник з метою кріплення його до 
опори.  

Всі провідники мають бути з’єднаними разом за допомогою 
однакових затискачів, за допомогою заклепок, паяння або 
високотемпературного паяння.  

Доземні провідники слід захистити від ризику механічного 
пошкодження за допомогою захисних труб до висоти щонайменше 
2 м від рівня землі.  

ПРИМІТКА: щоб уникнути напруги дотику – див. Додаток D.  
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5.3.4  Прокладання маршрутів усередині будівлі  

Якщо доземний провідник не можна влаштувати зовні 
споруди, то його можна розмістити всередині частини споруди або 
по всій висоті споруди. В такому випадку доземний провідник 
повинен розташовуватись всередині спеціального незаймистого та 
ізольованого каналу.  

Для внутрішніх доземних провідників також слід обчислити 
роздільну відстань з метою визначення необхідного рівня ізоляції 
такого спеціального каналу.  

Оператор будівлі має усвідомлювати труднощі, пов’язані з 
перевіркою та обслуговуванням таких доземних провідників, а 
також ризики можливих перенапруг всередині будівлі.  

Необхідно уникати доступу людей до спеціальних каналів із 
доземними провідниками під час гроз, або ж забезпечити засоби 
захисту, передбачені для зовнішніх доземних провідників (див. 
Додаток D), включаючи еквіпотенціальне з’єднання струмовідводу 
з підлогами.  

5.3.5  Зовнішнє облицювання  

Якщо будівля має зовнішнє облицювання з металу, каменю чи 
скла, або якщо частину фасаду закриває фіксоване покриття, то 
струмовідвід можна прокласти по бетонній основі фасаду або по 
основній конструкції під облицюванням.  

В такому випадку струмопровідні деталі облицювання слід 
під’єднати до струмовідводу в верхній та нижній частинах.  

Якщо доземний провідник не мідний, то його слід розташувати 
на відстані більше 10 см від займистого матеріалу зовнішнього 
облицювання, якщо його площа поперечного перерізу не перевищує 
100 мм2. Якщо площа перерізу доземного провідника 100 мм2 і 
більше, то немає необхідності витримувати дистанцію між 
доземним провідником та ізоляційним матеріалом.  

ПРИМІТКА 1: можна виконати спеціальне обчислення щодо 
підвищення температури для того, щоб діяло інше правило.  

ПРИМІТКА 2: такі ж вимоги стосуються і всіх займистих 
матеріалів, навіть на даху (наприклад, солом’яного даху). 
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5.3.6  Матеріали і розміри 

Визначає EN 50164-2 

  5.3.7  Контрольне з’єднання.  

Кожному доземному провіднику необхідно забезпечити контрольне 
з’єднання для відключення системи уземлювачів при виконанні 
вимірювань.  

Зазвичай контрольні з’єднання розташовують в нижній частині 
доземних провідників. Якщо доземні провідники влаштовані на 
металевих стінах, або якщо системи E.S.E не обладнані 
спеціальними доземними провідниками, то контрольні з’єднання 
мають бути встановлені між системою уземлювачів та металевим 
предметом, до якого приєднано систему уземлювачів. В такому 
випадку контрольні з’єднання влаштовують в колодязях уземлення 
(у відповідності до EN 50164-5) з символом уземлення.  

5.3.8  Лічильник ударів блискавки.  

Якщо систему оснащено лічильником ударів блискавки, то його слід 
розташувати у верхній частині найбільш прямого доземного 
провідника. Він має задовольняти вимоги стандарту EN 50164-6.  

5.3.9  Природні компоненти.  

Деякі провідні деталі споруди можуть замінити цілий доземний 
провідник або його частину, або доповнювати його.  

5.3.9.1 Природні компоненти, які можуть замінити 
цілий доземний провідник або його частину.  

Загалом, зовнішні взаємоз’єднані сталеві каркаси (металеві 
конструкції) можна використовувати як доземні провідники, якщо 
вони проводять струм, і їх опір не перевищує 0,1 Ом.  

В такому випадку, верхній кінець блискавкоприймача ESEAT 
приєднують безпосередньо до металевого каркасу, нижній кінець 
якого слід приєднати до системи уземлювачів.  

Застосування природного струмовідводу повинно відповідати 
вимогам щодо еквіпотенційного сполучення розділу 3.  
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5.3.9.2 Природні компоненти, які можуть 
використовуватись для доповнення доземного провідника 
(провідників).  

Наступні об’єкти можна використовувати для доповнення 
системи блискавкозахисту і під’єднання до неї:  

 a. з’єднані між собою сталеві каркаси, що забезпечують 
електричну неперервність  

- внутрішні металеві конструкції, бетонна арматура та 
металеві конструкції всередині стін, за умови, що у верхній та 
нижній частинах існують спеціальні виводи для підключення;  

- зовнішні металеві конструкції, які не проходять по всій 
висоті підзахисної споруди.  

ПРИМІТКА: якщо використовується попередньо напружений 
бетон, то особливу увагу слід приділити ризику механічних 
впливів, пов’язаних з проходженням струму блискавки по 
системі блискавкозахисту.  

 b. металеві листи, якими покрита підзахисна площа, за умови, 
що:  

- забезпечується надійна електрична неперервність між 
різними частинами;  

- вони не покриті ізоляційним матеріалом.  

ПРИМІТКА: покриття тонким шаром захисної фарби, бетоном 
товщиною 1 мм, або ПВХ товщиною 0,5 мм не вважається 
ізоляційним.  

c. металеві труби, якщо їх товщина не менша 2 мм  

5.4  Еквіпотенційні сполучення блискавкозахисту для 
металевих частин 

5.4.1  Загальні відомості  

Внутрішня система E.S.E повинна запобігати виникненню 
небезпечного іскріння всередині підзахисної споруди, викликаного 
проходженням струму блискавки по зовнішній системі E.S.E або по 
інших провідних частинах споруди.  
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Небезпечне іскріння може виникати між зовнішньою 
системою E.S.E та наступними компонентами:  

-  металевими установками;  
-  внутрішніми системами;  
-  зовнішніми провідними деталями та лініями, з’єднаними з 
даною спорудою.  

Небезпечного іскріння між різними деталями можна уникнути 
за допомогою:  

-  еквіпотенційного сполучення, згідно з пунктом 5.5, або  
-  електричного ізолювання між цими деталями, згідно з 
пунктом 5.6.  

 
5.5  Еквіпотенційне сполучення блискавкозахисту  

5.5.1  Загальна інформація  

Еквіпотенційного сполучення блискавкозахисту досягають 
шляхом взаємного з’єднання системи E.S.E з: 

-  металевими деталями конструкції;  
-  металевими установками;  
-  внутрішніми системами;  
-  зовнішніми провідними деталями та лініями, з’єднаними з 
даною спорудою.  

Якщо еквіпотенційне сполучення блискавкозахисту виконано 
у внутрішніх системах, то частина струму блискавки може 
проходити у такі системи, і цей ефект слід брати до уваги.  

Засобами сполучення можуть бути:  

-  з’єднувальні провідники, у випадку, коли природне 
сполучення не забезпечує електричної неперервності; 
-  пристрої захисту від імпульсної перенапруги (SPD), у випадку, 
коли прямий зв'язок між з’єднувальними провідниками 
неможливий.  

Спосіб здійснення еквіпотенційного сполучення 
блискавкозахисту є важливим, і його слід обговорити з оператором 
телекомунікаційної мережі, оператором електромережі та з іншими 
операторами чи органами, які мають до цього відношення, оскільки 
може виникнути конфлікт вимог. 
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SPD слід встановлювати таким чином, щоб їх можна було 
перевірити.  

ПРИМІТКА: коли систему E.S.E влаштовано, то може 
здійснюватись вплив на металоконструкцію, яка знаходиться зовні 
відносно підзахисної конструкції. Це необхідно враховувати під час 
проектування таких систем. Може також виявитись необхідним 
виконати еквіпотенційне сполучення блискавкозахисту зовнішньої 
металоконструкції.  

5.5.2  Еквіпотенційне сполучення блискавкозахисту 
для металевих установок  

Для зовнішньої ізольованої системи E.S.E еквіпотенційне 
сполучення слід виконувати лише на рівні землі.  

Для зовнішньої неізольованої системи E.S.E еквіпотенційне 
сполучення слід виконувати в наступних місцях:  

а) в підвалі або приблизно на рівні землі. З’єднувальні 
провідники слід підключити до з’єднувальної шини, 
виготовленої та встановленої таким чином, щоб її легко можна 
було перевіряти. З’єднувальна шина повинна бути підключеною 
до системи уземлювачів. Для великих конструкцій (довжиною 
більше, ніж 20 м) можна встановлювати кілька з’єднувальних 
шин, за умови, що вони будуть з’єднані між собою;  

б) там, де не виконуються вимоги щодо ізоляції (див. 5.6).  

Еквіпотенційне сполучення повинні бути якомога рівнішими та 
прямішими.  

ПРИМІТКА: якщо з’єднання для зрівнювання потенціалів 
влаштовується на провідних деталях споруди, то частина струму 
блискавки може надходити в саму споруду, і цей ефект слід 
враховувати.  

Мінімальні значення поперечного перерізу з’єднувальних 
провідників, які з’єднують різні з’єднувальні шини, а також 
провідників, які з’єднують ці шини з системою уземлювачів, 
наведено в Таблиці 1.  

Мінімальні значення поперечного перерізу з’єднувальних 
провідників, які з’єднують внутрішні металеві установки зі 
з’єднувальними шинами, наведено в Таблиці 2.  
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Таблиця 1 – Мінімальні розміри провідників для з’єднання 
різних з’єднувальних шин, або для під’єднання 

з’єднувальних шин до системи уземлювачів 

Рівень захисту Матеріал 
Площа перерізу 

мм2 

Від I до IV 

 

Мідь 16 

Алюміній 22 

Сталь 50 

Таблиця 2 – Мінімальні розміри провідників для з’єднання 
металевих установок зі з’єднувальною шиною 

Рівень захисту Матеріал Площа перерізу 
мм2  

Від I до IV  

 

Мідь 6 

Алюміній 8 

Сталь 16 

Сполучення може виконуватись за допомогою іскрових 
розрядників (ISG) згідно зі стандартом EN 50164-3.  

 
5.5.3  Еквіпотенційне сполучення блискавкозахисту 
для зовнішніх струмопровідних деталей  

Для зовнішніх провідних деталей еквіпотенційне сполучення 
слід влаштовувати якомога ближче до точки входу в підзахисну 
споруду.  

З’єднувальні провідники повинні витримувати ту частину 
струму блискавки, яка проходить через них.  

Сполучення може виконуватись за допомогою іскрових 
розрядників (ISG) згідно зі стандартом EN 50164-3.  

5.5.4  Еквіпотенційне сполучення блискавкозахисту 
для внутрішніх систем  

Еквіпотенційне сполучення необхідно обов’язково 
влаштовувати згідно з пунктами 5.5.2 а) та 5.5.2 б).  

Якщо провідники внутрішніх систем екрановані або розміщені 
в металевих каналах, то достатньо буде з’єднати між собою лише ці 
екрани та канали.  
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Якщо провідники внутрішніх систем не екрановані і не 
розміщені в металевих каналах, то їх слід з’єднувати за допомогою 
пристроїв захисту від імпульсної перенапруги (SPD). В TN-системах 
PE-провідники та PEN- провідники можуть приєднуватись до 
системи E.S.E напряму чи через SPD.  

Зєднувальні провідники та SPD повинні мати ті ж 
характеристики, які зазначені в пункті 5.5.2.  

Якщо вимагається захист внутрішніх систем від імпульсів 
перенапруги, то слід застосовувати «скоординовану систему SPD», 
яка задовольняє вимоги EN 61643-11 та TS 61643-12.  

5.5.5  Еквіпотенційне сполучення блискавкозахисту 
для ліній, підключених до підзахисної споруди  

Еквіпотенційне сполучення блискавкозахисту для 
електричних та телекомунікаційних ліній слід влаштовувати згідно 
з пунктом 5.5.3.  

Всі провідники кожної лінії слід з’єднувати напряму, або через 
SPD. Провідники під напругою слід підключати до з’єднувальної 
шини лише через SPD. В TN-системах PE-провідники та PEN-
провідники повинні приєднуватись до з’єднувальної шини напряму 
чи через SPD.  

Якщо лінії екрановані чи проходять в металевих каналах, то ці 
екрани та канали слід з’єднати.  

Еквіпотенційне сполучення екранів кабелів або каналів слід 
виконувати поблизу точки їх входу в споруду.  

Зєднувальні провідники та SPD повинні мати ті ж 
характеристики, які зазначені в пункті 5.5.3 

Якщо вимагається захист внутрішніх систем, підключених до 
ліній, що входять в споруду, від імпульсів перенапруги, то слід 
застосовувати «скоординовану систему SPD», яка задовольняє 
вимоги EN 61643-11 та TS 61643-12.  
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5.6  Електричне ізолювання зовнішньої системи E.S.E.  

Електричне ізолювання блискавкоприймача або доземного 
провідника від металевих деталей конструкції, металевих 
сантехнічних систем та внутрішніх систем можна може бути 
досягнуто шляхом встановлення роздільної відстані s між цими 
деталями. Загальне рівняння для розрахунку s має вигляд:  

S = 𝑘𝑖  
𝑘𝑐

𝑘𝑚
 l   (m) (3) 

де: 
ki  залежить від вибраного рівня захисту (див. Таблицю 3); 

km  залежить від електроізоляційного матеріалу (див. Таблицю 4);  

kc  залежить від струму блискавки, який проходить через 

блискавкоприймач та доземний провідник; 
l   це довжина в метрах уздовж блискавкоприймача та доземного 
провідника від точки, де роздільна відстань розглядається, до 
найближчої точки еквіпотенційного сполучення. 

ПРИМІТКА: Довжиною l уздовж блискавкоприймача можна 
знехтувати у спорудах з безперервним металевим дахом, який діє 
як природний блискавкоприймач.  

 
Таблиця 3 – Ізолювання зовнішньої системи E.S.E – значення 

коефіцієнта ki 

Рівень захисту ki 

I 0,08 

II 0,06 

III, IV 0,04 

електрична 

установка 

металева 

установка 

обмеження щодо 

наближення металевих 

елементів 
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Таблиця 4 – Ізолювання зовнішньої системи E.S.E – значення 
коефіцієнта km 

Матеріал km 

Повітря 1 

Бетон, цегла 0,5 

ПРИМІТКА 1 Якщо кілька ізоляційних матеріалів з’єднано 
послідовно, використання найменшого зі значень km є доброю 
практикою.  

ПРИМІТКА 2 За використання інших ізоляційних матеріалів, 
вказівки щодо влаштування та значення km мають бути надані 
виробником.  

Для споруд, які мають металевий, або електрично неперервний 
арматурний каркас бетонної конструкції, дотримання роздільної 
відстані не вимагається.  

Таблиця 5 – Ізолювання зовнішньої системи E.S.E – значення 
коефіцієнта kс 

Кількість 
доземних 

провідників  
n 

kс 

Система 
уземлення типу 

А1 або А2 

Система уземлення 
типу B 

1 

2 

3 

4 і більше 

1 

0,75 c) 

0,60 b,c) 

0,41 b,c) 

1 

1…0,5 а) 

1 ...1/n (див. рис. E.1 

та E.2) 
a,b) 

 

1 ...1/n (див. рис. E.1 

та E.2) 
a,b) 

 

a) Див. Додаток Е 
b) Якщо доземні провідники з’єднані горизонтально 

кільцевими провідниками, то розподіл струму буде більш 
однорідним в нижніх частинах системи доземних 
провідників, і значення kc буде зменшуватись. Це особливо 

стосується високих конструкцій. 
c) Ці значення є дійсними для одиничних електродів 

уземлення з порівняними значеннями опору уземлення. Якщо 
значення опорів уземлення одиничних електродів уземлення 
відчутно відрізняються, то допускається, що kc = 1  

ПРИМІТКА Можна застосовувати й інші значення коефіцієнта 
kc, якщо вони отримані в результаті детальних обчислень.  
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6  СИСТЕМИ УЗЕМЛЕННЯ  

6.1  Загальна інформація 

Всі системи уземлення однієї споруди повинні бути з’єднані 
між собою.  

Для кожного доземного провідника має бути забезпечено одне 
уземлення на базі двох електродів.  

Враховуючи імпульсну природу струму блискавки, а також з 
метою покращення протікання струму в землю, тим самим 
мінімізуючи ризик небезпечних імпульсів перенапруги всередині 
підзахисного об’єму, важливо брати до уваги форму та розміри 
системи уземлення, а також значення її опору.  

Слід забезпечити певну поверхню контакту з ґрунтом для 
покращення швидкого розсіювання струму блискавки.  

Кожна система уземлення має відповідати наступним вимогам:  

- значення опору, виміряне стандартним обладнанням, має бути 
якомога нижчим (менше 10 Ом). Цей опір необхідно вимірювати 
на уземлювачі, ізольованому від будь-яких інших 
електропровідних компонентів. 

- слід уникати системи уземлення, які мають один надмірно 
довгий вертикальний чи горизонтальний компонент (> 20 м), 
щоб мінімізувати індуктивний спад напруги.  

Тому, використання системи з одиничним вертикальним 
уземлювачем, глибоко вкопаним для досягнення вологого шару 
ґрунту, не є доцільним, крім тих випадків, коли поверхня ґрунту 
має особливо високий опір, і шар з високою провідністю 
знаходиться глибоко внизу.  

Проте, слід зазначити, що такі свердловинні системи 
уземлення мають високий хвильовий імпеданс, якщо глибина 
перевищує 20 метрів. Тоді слід використовувати більшу кількість 
горизонтальних провідників або вертикальних стрижнів, які 
матимуть ідеальне електричне з’єднання одне з одним.  

Кожна система уземлення має бути виготовлена та 
встановлена так, як описано вище.  

Системи уземлення повинні бути завжди спрямовані назовні 
від будівель, крім випадків, коли це дійсно неможливо зробити.  

ПРИМІТКА: щоб уникнути крокової напруги, див. Додаток D. 
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 6.2  Типи систем уземлення  

Розміри уземлювачів залежать від опору ґрунту, в якому 
встановлюють систему уземлення. Значення опору можуть значно 
змінюватись залежно від матеріалу ґрунту (глина, пісок, камінь...)  

Значення опору можна взяти з Таблиці 6, або виміряти 
доступним методом за допомогою приладу вимірювання опору 
уземлення.  

Для кожного доземного провідника система уземлення може 
бути системою:  

Типу А: який ділиться на:  

- А1. провідники того ж самого характеру та перерізу, що й 
доземні провідники, за винятком алюмінієвих, розташовують 
у вигляді гусячої лапи великих розмірів і закопують на глибину 
мінімум 50 см.  
Приклад: три провідники довжиною 7-8 метрів, закопані 
горизонтально на глибині не менше, ніж 50 см, та: 

- А2. комплект з кількох вертикальних стрижнів довжиною не 
менш, ніж 6 метрів, на глибині не менш, ніж 50 см:  
-  розташованих лінією або трикутником та відділених один 
від одного відстанню, рівній щонайменше закопаній глибині;  
-  з’єднаних між собою заглибленим провідником, 
характеристики якого аналогічні або близькі до характеристик 
доземного провідника.  
ПРИМІТКА: рекомендується розташування трикутником.  

Типу В: Кільцевий уземлювальний електрод  

Цей тип розташування включає або кільцевий провідник, 
розташований зовні відносно конструкції, щонайменше 80% 
загальної довжини якого контактує з ґрунтом, або уземлювальний 
електрод в фундаменті, за умови, якщо його основою є провідник 
перерізом 50 мм2. Нижню частину кожного доземного провідника 
слід щонайменше додатково приєднати або до радіальної системи 
мінімальною довжиною 4 м, або до стрижня, мінімальною 
довжиною 2 м.  
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Таблиця 6 – Типові значення питомого опору ґрунтів 

Тип ґрунту Питомий опір (Ом.м) 

Болотиста місцевість кілька одиниць (до 30) 

Мул 20-100 

Гумус 10-150 

Вологий торф 5-100 

М’яка глина 50 

Мергель та пресована глина 100-200 

Мергель Юрського періоду 30-40 

Глинистий пісок 50-500 

Кварцовий пісок 200-3000 

Голий кам’янистий ґрунт 1500-3000 

Кам’янистий ґрунт, вкритий травою 300-500 

М’який вапняк 100-300 

Пресований вапняк 1000-5000 

Тріщинуватий вапняк 500-1000 

Глинистий сланець 50-300 

Слюдяний сланець 800 

Вивітрений граніт та піщаник 1500-10000 

Сильно вивітрений граніт та піщаник 100-600 

 

 
D: доземні провідники 
B: кільце в фундаменті будівлі  
P: уземлення системи блискавкозахисту E.S.E  

Рис. 5 – Схема уземлення типів А1 та А2 
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6.3  Додаткові заходи  

Якщо високе значення питомого опору ґрунту унеможливлює 
побудову системи уземлення з опором нижче 10 Ом за допомогою 
наведених вище стандартних засобів, тоді можна застосувати 
наступні додаткові заходи:  

-  додавання некорозійної речовини, яка знижує опір ґрунту, 
навколо провідників, що знаходяться в землі;  

-  додавання стрижнів уземлення до системи у вигляді гусячої 
лапи, або приєднання їх до вже існуючих стрижнів;  

- покращувач ґрунту наноситься відповідно до NF EN 50164-7.  

Якщо всі вказані заходи застосовані, але значення опору 
нижче 10 Ом не отримано, то можна вважати, що система 
заземлення типу А забезпечує прийнятне відведення струму 
блискавки в тому випадку, коли воно містить закопану систему 
уземлення довжиною щонайменше:  

- 160 м для рівня захисту I  

- 100 м для рівнів захисту II, III, IV 

В будь-якому випадку довжина кожного вертикального чи 
горизонтального елемента не повинна перевищувати 20 м. 

Значення необхідної довжини може бути комбінацією довжин 
радіальних елементів (сукупна довжина L1) та стрижнів (сукупна 
довжина L2) з дотриманням наступної умови:  

- 160м (відповідно,100м)  ≤  L1+2 x L2.  

Для системи уземлення типу В у випадку, коли не вдається 
досягти значення 10 Ом, сукупна довжина додаткових електродів 
має складати:  

-  160 м для рівня захисту I (відповідно, 100 м для інших рівнів 
захисту) для радіальних електродів 

-  80 м для рівня захисту I (відповідно, 50 м для інших рівнів 
захисту) для стрижнів 

- або описана вище комбінація для системи уземлення типу А.  
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6.4  Еквіпотенційність уземлення  

Якщо будівля чи підзахисний об’єм мають розташовану у 
фундаменті систему уземлення для електричної системи, то систему 
уземлення системи E.S.E слід приєднати до неї за допомогою 
стандартизованого провідника (див. EN 50164- 2).  

Для нових установ це слід враховувати з самого початку етапу 
проектування, і приєднання до фундаментної системи уземлення 
має виконуватись в передній частині кожного доземного 
провідника за допомогою пристрою, який можна відключати, і 
розташовуватись в передній частині оглядового колодязя з 
нанесеним символом  

Для існуючих будівель та установ бажано виконувати 
з’єднання із закопаними деталями та забезпечити можливість 
відключення з метою перевірки. У випадку, коли з’єднання 
знаходяться всередині будівлі, маршрут  з’єднувального кабелю слід 
прокладати таким чином, щоб уникнути індукції на кабелі та 
об’єкти поблизу.  

Якщо підзахисний об’єм включає декілька окремих споруд, то 
систему уземлення системи E.S.E слід приєднати до 
еквіпотенційної системи уземлення, яка з’єднує всі споруди.  

6.5  Вимоги щодо ближніх об’єктів  

Компоненти системи уземлення системи E.S.E повинні 
знаходитись на відстані щонайменше 2 м від будь-яких закопаних 
металевих труб чи каналів, в яких прокладено електропроводи у 
випадку, коли ці канали не підключені електричним з’єднанням до 
головного еквіпотенційноіго з’єднання споруди.  

Для ґрунтів, опір яких перевищує 500 Ом.м, мінімальна 
відстань має становити 5 м.  

6.6  Матеріали та розміри  

Визначає EN 50164-2  
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7  ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ  

7.1  Антени  

Антена на даху будівлі підвищує ймовірність удару блискавки, 
і вона є найуразливішим елементом, який найімовірніше може 
отримати розряд блискавки.  

Опорну щоглу антени слід приєднати напряму, або через SPD, 
або через ізолюючий іскровий розрядник до системи 
блискавкозахисту за допомогою відповідного провідника (якщо ця 
антена не знаходиться за межами підзахисної зони чи на іншому 
даху). Коаксіальний кабель має бути захищеним пристроєм захисту 
від імпульсної перенапруги.  

Звичайну опорну щоглу можна використовувати за наступних 
умов:  

-  Блискавкоприймач ESEAT прикріплений до кінця щогли;  

-  Кінець блискавкоприймача ESEAT знаходиться 
щонайменше на 2 м вище найближчої антени.  

-  Доземний провідник прикріплений зажимом безпосередньо 
на блискавкоприймачі.  

-  Коаксіальний кабель антени прокладений всередині щогли 
антени.  

Якщо опорою антени є баштова опора, то бажано, щоб 
коаксіальний кабель проходив всередині металевої труби.  

7.2  Місця зберігання легкозаймистих та 
вибухонебезпечних матеріалів  

Резервуари, в яких містяться легкозаймисті текучі матеріали 
(напр. рідини, або гази), мають бути уземленими. Але таке з’єднання 
з землею не забезпечує достатнього захисту від атмосферних 
розрядів. Тому необхідно здійснювати ретельний додатковий огляд.  

Блискавкоприймач ESEAT слід помістити поза зоною безпеки 
і вище всіх підзахисних об’єктів. Доземні провідники слід 
розташувати також поза зоною безпеки, якщо це можливо. Якщо 
це неможливо, то слід надати особливої уваги уникненню 
електричної дуги.  

Системи уземлення мають бути спрямовані в бік, протилежний 
даним місцям зберігання.  

ПРИМІТКА: рекомендується встановити лічильник ударів 
блискавки.  
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7.3  Релігійні споруди  

Шпилі храмів, башти, мінарети та дзвіниці схильні до 
ураження блискавкою через те, що вони значно виступають.  

Головну виступаючу частину (частини) слід захистити за 
допомогою блискавкоприймача ESEAT, з’єднаного з землею через 
прямий доземний провідник, який має проходити вздовж головної 
башти.  

Якщо висота головної виступаючої частини перевищує 40 м, 
то рекомендується, щоб другий спеціальний доземний провідник 
проходив по конику нави.  

У випадку, коли вкінці нави розміщений неметалевий хрест 
або статуя, то такі об’єкти слід оснастити блискавкоприймачем.  

Система уземлення E.S.E і система уземлення електромережі 
мають бути з’єднані між собою провідником уземлення.  

Деякі релігійні споруди мають електричні дзвони. Мережа 
електричного живлення має бути захищеною від перенапруги за 
допомогою пристроїв захисту від імпульсів перенапруги згідно з EN 
61643-11 та TS 61643- 12.  

 

Рис. 6 – Релігійні споруди 
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8  ФАЙЛ ВИКОНАННЯ, ПЕРЕВІРКА ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ  

Розміщення системи E.S.E та влаштованих компонентів 
блискавкозахисту має бути перевірене згідно даного документу та 
файлу виконання. Система E.S.E повинна підтримуватись у 
належному стані протягом всього терміну її служби.  

8.1  Файл виконання  

Після встановлення системи E.S.E, підрядник повинен скласти 
файл виконання, який має містити, як мінімум, наступне:  

- Необхідний рівень захисту; 

- Обґрунтування системи захисту; 

- Тип та характеристики блискавкоприймача ESEAT; 

- Процедуру випробування блискавкоприймача ESEAT; 

- Кількість і розташування доземних провідників; 

- Наявність та розташування лічильника ударів блискавки; 

- Обґрунтування електричної ізоляції; 

- Обґрунтування еквіпотенційних сполучень; 

- блискавкозахисту, включаючи SPD; 

- Тип та значення опору систем уземлення; 

- Обґрунтування розмірів систем уземлення, якщо значення 
опору перевищує 10 Ом.  

8.2  Порядок проведення перевірок  

Системи блискавкозахисту повинні підлягати перевіркам:  

Спочатку після встановлення системи E.S.E; 

Періодично згідно з поданою нижче Таблицею 7; 

Щоразу після модифікації чи ремонту підзахисної споруди, або 
після удару блискавки в споруду.  

ПРИМІТКА: для рівнів захисту 1 та 2 повну перевірку проводять, 
якщо в споруду вдарила блискавка.  

 

 



СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 
 

 

Громадська спілка „Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD)            41 

Таблиця 7 – Періодичність перевірок в залежності від рівня 
захисту 

Рівень 
захисту 

Візуальна 
перевірка 

(роки) 

Повна 
перевірка 

(роки) 

Повна 
перевірка 
критичних 

систем (роки) 

I та II 1 2 1 

III та IV 2 4 1 

ПРИМІТКА: Візуальну перевірку систем блискавкозахисту, які 
захищають споруди з ризиком вибуху, слід проводити кожні 6 
місяців. Електричне випробування системи слід виконувати один 
раз на рік. 

Прийнятним винятком із щорічного розкладу випробувань може 
бути виконання випробувань з циклом в 14 або 15 місяців, якщо 
вважається корисним виконувати тестування опору системи 
уземлення в різні пори року для отримання інформації про сезонні 
коливання опору.  

ПРИМІТКА 1: Удари блискавки можуть фіксуватись лічильником 
ударів блискавки, встановленим на одному з доземних провідників.  

ПРИМІТКА 2: Якщо державні органи влади чи установи вимагають 
виконання регулярних перевірок електричної системи даної 
конструкції, то рекомендується одночасно проводити і перевірки 
системи блискавкозахисту в тій частині, яка стосується 
функціонування засобів внутрішньої системи блискавкозахисту, 
включаючи еквіпотенційне сполучення системи блискавкозахисту з 
електричною системою.  

ПРИМІТКА 3: Для старіших об’єктів слід визначити рівень 
блискавкозахисту, або взяти інтервали перевірок з місцевих чи 
інших довідників проведення перевірок, наприклад, з будівельних 
норм і правил, технічних умов, інструкцій, законодавчих норм з 
безпеки виробництва і охорони праці.  

ПРИМІТКА 4: Які системи вважаються критичними – має 
визначати законодавство або користувачі.  

8.3  Звіт про перевірку  

Кожна періодична перевірка має бути зареєстрована в детальному 
звіті, де повинні бути вказані всі висновки та виправні заходи, яких 
необхідно вжити.  
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8.4  Первинна перевірка  

Первинна перевірка має виконуватись після встановлення 
системи E.S.E, щоб впевнитись, що ця система задовольняє вимоги 
даного стандарту та файлу виконання.  

Перевірка базується щонайменше на наступних пунктах:  

-   Висота блискавкоприймача ESEAT складає щонайменше 2 
м відносно будь-яких об’єктів підзахисної зони;  

-  Характеристики блискавкоприймача ESEAT відповідають 
характеристикам, зазначеним у файлі виконання;  

-  Кількість доземних провідників;  

-   Елементи системи E.S.E відповідають даному стандарту, а 
також стандартам NF EN 50164 та NF EN 61643 стосовно 
маркування, показань чи документації;  

-  Маршрути, розміщення та електрична неперервність 
доземних провідників; 

-  Кріплення різних компонентів;  

-  Роздільні відстані та/або еквіпотенційні сполучення;  

-  Система уземлення;  

-  З’єднання системи уземлення системи E.S.E з головною 
шиною зрівнювання потенціалів підзахисної споруди.  

В будь-якому випадку, коли провідник схований, слід 
перевірити його електричну неперервність  

8.5  Візуальна перевірка  

Візуальну перевірку слід здійснювати для того, щоб упевнитись, 
що:  

-  не помічено шкоди, пов’язаної з дією блискавки;  

-  цілісність системи E.S.E не порушено;  

-  жодні розширення чи модифікації підзахисної споруди не 
потребують встановлення додаткових засобів 
блискавкозахисту;  

-  електрична неперервність видимих провідників не 
порушена;  

-  всі деталі кріплення і механічного захисту компонентів в 
належному стані;  
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-  корозія не погіршила стан жодної деталі;  

-  роздільна відстань дотримується, наявна достатня кількість 
еквіпотенційних сполучень, і вони в належному стані;  

-  індикатор закінчення терміну служби в належному стані;  

-  результати операцій з обслуговування перевірено і записано 
(див. пункт 8.7) ;  

8.6  Повна перевірка  

Повна перевірка включає в себе візуальну перевірку та 
перевірку наступних вимірювань:  

-  перевірку електричної неперервності схованих провідників  

-  значення опору системи уземлення (будь-які відхилення від 
первинних значень, що перевищують 50%, слід проаналізувати);  

-  перевірку належної роботи блискавкоприймача ESEAT 
згідно з процедурою виробника.  

Примітка: високочастотні вимірювання системи уземлення 
можуть виконуватись під час встановлення системи або в 
процесі операції обслуговування з метою перевірки того, чи 
відповідає встановлена система уземлення потребам.  

8.7  Обслуговування  

Будь-які несправності в системі E.S.E, виявлені під час 
перевірки, слід усунути якомога швидше для підтримання її 
оптимальної ефективності.  

Обслуговування компонентів і систем захисту слід проводити 
згідно з документами виробника.  
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Додаток А (нормативний) АНАЛІЗ РИЗИКІВ  

A.1 Пояснення термінів  

A.1.1  Пошкодження і втрати  

A.1.1.1  Джерело пошкоджень  

Струм блискавки є першоджерелом пошкоджень. Подані 
нижче джерела відрізняються точкою удару (див. Таблицю A.1):  

S1: удари блискавки в споруду, 
S2: удари блискавки поблизу споруди,  
S3: удари блискавки в лінію, 
S4: удари блискавки поблизу лінії.  

A.1.1.2 Види пошкоджень  

Блискавка може призвести до пошкодження залежно від 
характеристик підзахисної споруди. Деякими з найважливіших 
характеристик є: тип конструкції, вміст і застосування, тип послуг 
та вжиті заходи захисту.  

Для практичних застосувань цього оцінювання ризику є 
корисним розрізняти три головні типи пошкоджень, які можуть 
виникати унаслідок ударів блискавки (див. Таблицю А.1):  

D1: ушкодження живих істот електричним струмом,  
D2: фізичні пошкодження, 
D3: відмова електричних та електронних систем.  

Пошкодження споруди внаслідок удару блискавкою може бути 
обмежено частиною споруди або вони можуть поширюватися на 
всю споруду. До цього можуть бути втягнуті й прилеглі споруди або 
довкілля (наприклад, хімічний або радіоактивний викид).  

Влучання блискавки в мережу комунікацій може спричинити 
пошкодження власне фізичних об’єктів мережі – лінії або 
трубопроводу – по яких надається дана послуга, а також пов’язаних 
з нею електричних та електронних систем. Пошкодження може 
також поширюватись на внутрішні системи, підключені до мережі 
комунікацій.  

A.1.1.3  Види втрат  

Кожен тип пошкодження, сам по собі або у поєднанні з іншими, 
може призвести до різних втрат для підзахисного об’єкта. Тип втрат, 
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які можуть виникнути, залежить від характеристик об’єкта та його 
вмісту. Слід взяти до уваги такі типи втрат (див. Таблицю А.1):  

L1: втрата людського життя; 
L2: втрата можливості надання громадських послуг; 
L3: втрата культурної спадщини; 
L4: втрата економічної цінності (споруда та її вміст).  

Таблиця A.1 – Джерела пошкодження, типи пошкодження та 
типи втрат відповідно до точки удару  

 Споруда 

Точка удару Джерело 
пошкодження 

Тип 
пошкодження 

Тип втрати 

 S1  
 

D1 
D2 
D3 

L1, L42 
 L1, L2, L3, L4 

L11),L2, L4 

 S2 D3 L11) ,L2, L4 

 S3 

 

D1 

D2 

D3 

L1, L42 

 L1, L2, L3, L4 

L11),L2, L4  

 S4  D3 L11) ,L2, L4 

1) Лише для споруд з ризиком вибуху, а також для лікарень та 
інших споруд, де вихід з ладу внутрішніх систем відразу 
загрожує життю людей. 

2) Лише для господарств, де можлива втрата тварин.  

А.1.2 Ризик та складові ризику  

А.1.2.1 Ризик  

Ризик R – це середня величина ймовірних щорічних втрат. 
Для кожного типу втрат, яких може зазнати споруда чи мережа 
комунікацій, потрібно виконати оцінку відповідного ризику 

Ризики, які слід оцінити для споруди, можуть бути наступними:  

R1:  ризик втрати людського життя;  

R2:  ризик втрати можливості надання громадських послуг: 

R3:  ризик втрати культурної спадщини;  

R4:  ризик втрати економічних цінностей.  
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Для оцінювання ризику, R, належить визначити та обчислити 
відповідні складові ризику (залежно від джерела та типу 
пошкоджень). Ризик, R, є сумою складових ризику. При обчисленні 
ризику, складові ризику слід згрупувати за джерелом пошкодження 
та за типом пошкодження.  

А.1.2.2 Складові ризику для споруди, пов’язані з 
ударами блискавки в цю споруду  

RA: Складова, пов’язана з ураженням живих істот дією 
напруги дотику та крокової напруги в зонах до 3 м зовні споруди. 
Втрати – типу L1 та у випадку, коли в споруді знаходиться худоба;  

ПРИМІТКА 1 Цей стандарт не розглядає складову ризику, 
пов’язану з дією напруги дотику та крокової напруги, 
викликаних ударами блискавки, всередині споруди. 

ПРИМІТКА 2 В спорудах особливого призначення людям може 
загрожувати небезпека прямих ударів блискавки (напр. верхні 
рівні паркінгів або стадіони). Ці випадки також можна 
врахувати, користуючись принципами даного стандарту.  

RB: Складова, пов’язана з фізичним пошкодженням, 
викликаним небезпечним іскрінням всередині споруди, яке 
спричиняє пожежу або вибух, що може також поставити під 
загрозу довкілля. Можуть виникнути всі типи втрат (L1, L2, L3).  

RС: Складова, пов’язана з виходом з ладу внутрішніх систем, 
викликаним LEMP. В усіх випадках можуть виникнути втрати типу 
L2, а також втрати типу L1 у тих випадках, коли це споруди, для 
яких існує ризик вибуху, або лікарні чи інші споруди, де вихід з 
ладу внутрішніх систем миттєво ставить під загрозу людські життя.  

А.1.2.3 Складова ризику для споруди, пов’язана з 
ударами блискавки поблизу цієї споруди  

RM: Складова, пов’язана з виходом з ладу внутрішніх систем, 
викликаним LEMP. Втрати типу L2 та L4 можуть виникати у всіх 
випадках разом з втратами типу L1 для  споруди з ризиком вибуху, 
або лікарень чи інших споруд, де вихід з ладу внутрішніх систем 
миттєво ставить під загрозу людські життя.  
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А.1.2.4 Складові ризику для споруди, пов’язані з 
ударами блискавки в мережу комунікацій, підключену до 
цієї споруди  

RU: Складова, пов’язана з травмуванням живих істот дією 
напруги дотику та крокової напруги всередині споруди внаслідок 
проходження струму блискавки в лінію, яка входить в споруду. 
Втрати – типу L1 та у випадку сільськогосподарського майна;  

RV: Складова, пов’язана з фізичним пошкодженням (пожежа 
або вибух внаслідок небезпечного іскрінням між зовнішнім 
устаткуванням та металевими деталями переважно в точці входу 
лінії в споруду) внаслідок проходження струму блискавки по 
вхідних комунікаціях або вздовж них. Можуть виникати всі типи 
втрат (L1, L2, L3).  

RW: Складова, пов’язана з виходом з ладу внутрішніх систем, 
викликаним перенапруженням, яке індукується у вхідних лініях і 
передається в споруду. В усіх випадках можуть бути спричинені 
втрати типу L2, а також втрати типу L1 в тих випадках, коли це 
споруди з ризиком вибуху, або лікарні чи інші споруди, де вихід з 
ладу внутрішніх систем миттєво ставить під загрозу людські життя.  

ПРИМІТКА При виконанні цього оцінювання беруть до уваги 
лише ті лінії комунікацій, які входять всередину споруди. Удари 
блискавки в труби або поблизу труб не вважаються джерелом 
пошкодження, виходячи з того, що труби приєднані до з’єднувальної 
шини для зрівнювання потенціалів. Якщо шина для зрівнювання 
потенціалів відсутня, то таку загрозу також слід враховувати.  

А.1.2.5 Складова ризику для споруди, пов’язана з 
ударами блискавки поблизу мережі комунікацій, 
підключеної до споруди  

RZ: Складова, пов’язана з виходом з ладу внутрішніх систем, 
викликаним перенапруженням, яке індукується у вхідних лініях і 
передається в споруду. В усіх випадках можуть виникнути втрати 
типу L2, а також втрати типу L1 в тих випадках, коли це споруди з 
ризиком вибуху, або лікарні чи інші споруди, де вихід з ладу 
внутрішніх систем миттєво ставить під загрозу людські життя.  

ПРИМІТКА При виконанні цього оцінювання беруть до уваги 
лише ті лінії комунікацій, які входять всередину споруди. Удари 
блискавки в труби або поблизу труб не вважаються джерелом 
пошкодження, виходячи з того, що труби приєднані до з’єднувальної 
шини для зрівнювання потенціалів. Якщо шина для зрівнювання 
потенціалів відсутня, то таку загрозу також слід враховувати.  



СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 
 

 

Громадська спілка „Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD)            48 

А.1.3 Склад компонентів ризику, пов’язаних зі спорудою  

Нижче наведено перелік складових ризику, які слід 
враховувати для кожного типу втрат в споруді:  

R1: Ризик втрати людського життя:  

R1 = RA + RB+ RC
1) + RM

1) + RU+ RV+ RW
1)+ RZ 

1) (1)  

1) Лише для споруд з ризиком вибуху, а також для лікарень з 
електричним обладнанням для рятування життя, або інших споруд, 
де вихід з ладу внутрішніх систем миттєво ставить під загрозу 
життя людей.  

R2: Ризик втрати можливості надання громадських послуг:  

R2 = RB+ RC+ RM+ RV+ RW+ RZ (2)  

R3: Ризик втрати культурної спадщини:  

R3 = RB+ RV (3)  

R1: Ризик втрати економічних цінностей:  

R4 = RA2 
2)+ RB+ RC+ RM+ RU

2)+ RV+ RW+ RZ (4)  

2) Лише для господарств, де можлива втрата тварин  

 Склад компонентів ризику, які відповідають кожному типу втрат, 
наведено також у Таблиці А.2.  

Таблиця А.2 – Складові ризику, які слід враховувати для 
кожного типу втрат в споруді  

Джерело 
пошкодження 

 

Удар 
блискавки 
в споруду 

S1 

Удар 
поблизу 
споруди 

S2 

Удар в 
лінію, 

підключену 
до споруди 

S3 

Удар поблизу 
лінії, 

підключеної 
до споруди 

S4 

Складова 
ризику 

RA RB RC RM RU RV RW RZ 

Ризик по 
кожному типу 
втрат  
R1 

R2 

R3 
R4  

 
 
 
 
 
* 

*2) 

* 
 
 
 
* 
* 
* 

*1) 

 
 
 

* 
 
* 

*1) 

 
 
 

* 
 
* 

 
 
 
 
 
* 

*2) 

* 
 
 
 
* 
* 
* 

*1) 

 
 

 
* 
 
* 

*1) 

 
 
 

* 
 
* 
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1) Лише для споруд з ризиком вибуху, а також для лікарень або 
інших споруд, де вихід з ладу внутрішніх систем миттєво ставить 
під загрозу життя людей. 
2) Лише для господарств, де можлива втрата тварин.  

А.2 Контроль ризиків  

А.2.1 Базова процедура  

Слід виконати наступну процедуру:  

-  ідентифікація підзахисного об’єкта та його характеристик;  

-  ідентифікація всіх типів втрат в об’єкті та відповідного 
ризику R (від R1 до R4);  

-  оцінка ризику R для кожного типу втрат (від R1 до R4);  

-  оцінка необхідності захисту шляхом порівняння ризику R1, 

R2 та R3 для споруди з допустимим ризиком RT;  

-  оцінка економічної ефективності захисту шляхом 
порівняння загальної суми втрат при наявності та відсутності 
захисних заходів. В цьому випадку слід виконати оцінку 
складової ризику R4 для споруди з метою оцінки цих витрат.  

А.2.2 Споруда, для якої слід оцінювати ризики  

Споруда, яку слід оцінювати, включає:  

-  саму споруду;  

-  устаткування, встановлені в цій споруді;  

-  вміст споруди;  

-  осіб усередині споруди, чи осіб, які стоять зовні споруди на 
відстані до 3 м від неї;  

-  довкілля, на яке впливає пошкодження споруди.  

Захист не охоплює приєднані лінії за межами споруди.  

ПРИМІТКА Споруду можна додатково розділити на декілька зон 
(див. А.3.7).  

А.2.3 Допустимий ризик RT  

Відповідальність щодо визначення розміру допустимого ризику 
належить до юрисдикції уповноваженого органу.  
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Типові значення допустимого ризику RT для випадків, коли удари 

блискавки спричиняють втрату людського життя чи втрату 
суспільного або культурного надбання, представлено в Таблиці А.3.  

Таблиця А.3 – Типові значення допустимого ризику RT  

Типи втрат  RT (y
-1)  

Втрата людського життя або каліцтво  10-5  

Втрата громадських послуг 10-3  

Втрата культурної спадщини  10-3  

А.2.4 Спеціальна процедура для оцінки необхідності 
захисту  

Слід враховувати наступні ризики при оцінюванні необхідності 
захисту об’єкта від блискавки:  

- ризики R1, R2 та R3 для споруди;  

Для кожному ризику, який розглядається, слід виконати наступні 
кроки:  

-  визначити складові RХ,  які складають ризик;  

-  розрахувати ідентифіковані складові RХ ризику;  

-  розрахувати значення загального ризику (див. А.1.2);  

-  визначити значення допустимого ризику RТ;  

-  порівняти значення ризику R з допустимим значенням RТ .  

Якщо R ≤ RТ, то захист від блискавки не є необхідним.  

Якщо R > RТ, то слід вжити заходів для того, щоб по всіх 

ризиках для об’єкта виконувалась умова R ≤ RТ.  

А.2.5 Процедура оцінки економічної ефективності 
захисту  

Крім необхідності захисту споруди або мережі комунікацій від 
блискавки може бути корисним впевнитись в економічній перевазі 
вжиття захисних заходів з метою зменшення економічних втрат L4.  

Оцінка складових ризику R4 для споруди дозволяє користувачу 

оцінити вартість економічних втрат при наявності та відсутності 
захисних заходів.  
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Процедура визначення економічної ефективності захисту потребує:  

-  визначення складових RХ, з яких складається ризик R4 для 

споруди;  

-  розрахунку визначених складових ризику RХ за відсутності 

нових/додаткових заходів захисту;  

-  розрахунку вартості щорічних втрат, пов’язаних з кожною 
складовою ризику RХ;  

-  розрахунку повної вартості CL щорічних втрат за відсутності 

заходів захисту;  

-  вжиття вибраних заходів захисту;  

-  розрахунку складових ризику RХ за наявності вибраних 

заходів захисту;  

-  розрахунку вартості щорічних залишкових втрат, 
пов’язаних з кожною складовою ризику RХ, в захищеній 

споруді або мережі комунікацій;  

-  розрахунку повної вартості щорічних залишкових втрат CRL 
за наявності вибраних захисних заходів;  

-  розрахунку щорічної вартості CPM вибраних заходів 

захисту;  

-  порівняння значень вартості.  

Якщо CL < CRL + CPM , то захист від блискавки можна вважати 

нерентабельним.  

Якщо CL ≥ CRL + CPM , то можна вважати, що захисні заходи дадуть 

можливість заощадити кошти протягом періоду функціонування 
споруди або мережі комунікацій.  

А.2.6 Вибір засобів захисту  

Вибір найбільш прийнятних заходів захисту повинен здійснювати 
проектувальник, враховуючи частку кожної складової ризику в 
повній величині ризику R, та згідно з технічними і економічними 
аспектами різних заходів захисту.  

Для визначення найбільш ефективного засобу зниження ризику R 
слід визначити критичні параметри.  

Для кожного типу втрат існує ряд заходів захисту, які, окремо чи в 
комбінації один з одним, створюють умову R ≤ RТ. Вибирати 

рішення слід з урахуванням технічних та економічних аспектів. 
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Спрощена процедура вибору засобів захисту для споруд подана 
нижче на діаграмі Рис. А.1. В будь-якому разі, монтажники чи 
проєктувальники повинні визначити найкритичніші складові 
ризику та зменшити їх, враховуючи також і економічні аспекти.  

 

Рис. А.1 – Процедура вибору засобів захисту для споруд  

А.3 Оцінка складових ризику для споруди  

А.3.1 Базове рівняння  

Кожну складову RA,RB,RC,RM,RU,RV, RW та RZ,описану в 

А.1, можна виразити наступним загальним рівнянням  

RХ=NХ х PХ х LХ            (А.5) 

де 
NХ - це щорічна кількість небезпечних подій (див. також А.4);  

PХ - це ймовірність пошкодження споруди (див. також А.5);  

LХ - це заподіяні в результаті втрати (див. також А.6).  
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ПРИМІТКА 1 На кількість небезпечних подій NХ впливають 

щільність ударів блискавки в землю (Ng), а також фізичні 

характеристики підзахисного об’єкта, його оточення та ґрунту.  

ПРИМІТКА 2 На ймовірність пошкодження PХ впливають 

характеристики підзахисного об’єкта та вжиті заходи захисту.  

ПРИМІТКА 3 На підсумкові заподіяні втрати LХ впливають 

призначення об’єкта, відвідуваність його особами, тип послуги, яка 
надається користувачам, вартість пошкоджених матеріальних 
цінностей та засоби, призначені для обмеження суми втрат.  

А.3.2 Оцінка складових ризику, які виникають у разі 
удару блискавки в споруду (S1)  

Для оцінки складових ризику, пов’язаних з ударами блискавки 
в споруду, застосовується наступне співвідношення:  

- складова, пов’язана з ураженням живих істот (D1)  

RA=ND * PA * LA (А.6)  

- складова, пов’язана з фізичним пошкодженням (D2)  

RB=ND * PB * LB (А.7)  

- складова, пов’язана з виходом внутрішніх систем з ладу (D3)  

RC=ND * PC * LC (А.8)  

А.3.3 Оцінка складових ризику, які виникають у разі 
удару блискавки блискавки поблизу споруди (S2)  

Для оцінки складових ризику, пов’язаних з ударами блискавки 
поблизу споруди, застосовується наступне співвідношення:  

- складова, пов’язана з виходом внутрішніх систем з ладу (D3)  

RМ=NМ * PМ * LМ (А.9)  

А.3.4 Оцінка складових ризику, які виникають у разі 
удару блискавки в лінію, під’єднану до споруди (S3)  

Для оцінки складових ризику, пов’язаних з ударами 
блискавки у вхідну лінію, застосовуються наступні 
співвідношення:  

- складова, пов’язана з ураженням живих істот (D1) 

RU = (NL + NDa) * PU * LU (А.10) 

- складова, пов’язана з фізичним пошкодженням (D2) 
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RV = (NL + NDa) * PV * LV (А.11) 

- складова, пов’язана з виходом внутрішніх систем з ладу (D3)  

RW = (NL + NDa) * PW * LW (А.12) 

Якщо лінія складається більш, ніж з однієї секції, то значення 
RU, RV та RW являють собою суму значень RU, RV та RW, які 

відносяться до кожної з секцій цієї лінії. Розглядаються секції, 
розташовані між спорудою та першим розподільчим вузлом.  

У випадку, коли до споруди підключено декілька ліній, які 
проходять різними маршрутами, розрахунок слід виконати для 
кожної лінії.  

А.3.5 Оцінка складових ризику, які виникають у разі 
удару блискавки поблизу лінії, під’єднаної до споруди (S4)  

Для оцінки складових ризику, пов’язаних з ударами блискавки 
поблизу лінії, під’єднаної до споруди, застосовуються наступні 
співвідношення:  

- складова, пов’язана з виходом внутрішніх систем з ладу (D3)  

RZ = (NI - NL) * PZ * LZ (А.13) 

Якщо лінія складається більш, ніж з однієї секції, то значення 
RZ являє собою суму значень складових RZ, які відносяться до 

кожної з секцій лінії. Розглядаються секції між спорудою та першим 
розподільчим вузлом.  

У випадку, коли до споруди підключено декілька ліній, які 
проходять різними маршрутами, то розрахунок слід виконати для 
кожної лінії.  

При виконанні цієї оцінки у випадку,якщо (NI - NL) < 0, то 

приймається, що (NI - NL) =0  

 
Рис. А.3 – Споруди, розташовані на кінцях лінії: на кінці «b» 
розташована підзахисна споруда (споруда b), а на кінці «a» 
розташована суміжна споруда (споруда a)  
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А.3.6 Огляд складових ризику в споруді  

Складові ризику для споруд, пов’язані з різними типами 
пошкодження та різними джерелами пошкодження, підсумовано 
в Таблиці А.4  

Таблиця А.4 – Складові ризику для споруди, пов’язані з 
різними типами пошкодження від різних джерел  

Джерело 
пошкодження 

Пошкодження 

S1 

Удар 
блискавки 
в споруду 

 

S2 

Удар 
блискавки 
поблизу 
споруди 

 

S3 
 

Удар 
блискавки 
по вхідній 

системі 
енергопос-

тачання 

S4 
 

Удар 
блискавки 
поблизу 
системи 

енергопос-
тачання 

D1  
Ураження 

живих істот 

RA=ND*PA* 

ra*Lt  

 RU=(NL+NDa) 

*PU*ru*Lt  

 

D2  
Фізичне 

пошкодження 

RB=ND*PB* 

rp*hZ*rf*Lf  

 RV=(NL+NDa) 

*PV*rp*hZ*rf* 

Lt 

 

D3 
Вихід 

електричних та 
електронних 
систем з ладу 

RA=ND*PC* 

Lo  

 

RM=NM*PM* 

Lo  

 

RW=(NL+NDa) 

*PW*Lo  

 

RZ=(NI-NL)* 

PZ*Lo  

 

Якщо споруда поділена на зони ZS (див. А.3.7), то кожну 

складову ризику слід оцінювати для кожної зони ZS.  

Повне значення ризику R споруди є сумою складових ризиків 
по зонах ZS, з яких складається споруда.  

А.3.7 Поділ споруди на зони ZS  

З З метою оцінки кожної складової ризику споруду можна 
поділити на зони ZS з однорідними характеристиками. Проте, 

споруда може являти собою одну зону, чи її можна вважати такою.  

Зони ZS визначаються головним чином за  

-  типом ґрунту або підлоги (складові ризику RA та RU),  

-  вогнетривкими відсіками (складові ризику RB та RV),  

-  просторовими екранами (складові ризику RC та RМ).  
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Додатково зони можна визначити за:  

-  розташуванням внутрішніх систем (складові ризику RC та 

RМ),  

-  захисними заходами, які існують, чи можуть бути вжиті (всі  

складові ризику),  

-  значеннями втрат LХ (всі складові ризику).  

При розділенні споруди на зони ZS слід брати до уваги 

можливість втілення найбільш придатних заходів захисту.  

А.3.8 Оцінка складових ризику в споруді з зонами ZS  

Правила оцінки складових ризику залежать від типу ризику.  

А.3.8.1 Ризики R1, R2, R3 та R4  

А.3.8.1.1 Однозонна споруда  

В цьому випадку визначається лише одна зона ZS, яку являє 

собою вся споруда. Згідно з А.3.7 ризик R являє собою суму 
складових ризиків RХ в споруді. Для оцінки складових ризику та 

вибору істотно важливих параметрів застосовуються наступні 
правила:  

- параметри, пов’язані з кількістю небезпечних подій N, слід 
оцінювати згідно з А.4;  

- параметри, пов’язані з ймовірністю пошкодження, слід 
оцінювати згідно з А.5.  

Крім того:  

- Для складових RA, RB, RU, RV, RW та RZ слід фіксувати лише одне 

значення кожного з параметрів, які розглядаються. Коли може бути 
застосовано кілька значень, то вибирати слід найбільше з них.  

- Для компонентів RC та RМ, у випадку, коли в зоні знаходиться 

кілька внутрішніх систем, значення PC та PМ визначаються 

наступним чином:  

PC = 1 – (1 – PC1) * (1 – PC2) * (1 – PC3) (А.14) 

PM = 1 – (1 – PM1) * (1 – PM2) * (1 – PM3) (А.15) 
 

Де PCi  та PMi - це параметри, які характеризують внутрішню 

систему i. : 

- Параметри, які стосуються величини втрат L, слід оцінювати за 
А.6.  
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Типові середні значення, отримані відповідно до А.6, можуть 
застосовуватися для зони відповідно до призначення споруди.  

Якщо в зоні існує більш, ніж одне значення будь-якого 
параметра, крім PC та PM, то слід прийняти те значення параметра, 

яке приводить до найвищого значення ризику.  

Якщо споруду визначають як однозонну, то вартість захисних 
заходів може бути значною, оскільки кожен з таких заходів 
повинен поширюватись на всю споруду.  

А.3.8.1.2 Багатозонна споруда  

В цьому випадку споруда ділиться на декілька зон ZS. 

Значення ризику для споруди є сумою ризиків, які стосуються всіх 
зон споруди; значення ризику в кожній зоні є сумою складових 
ризику, які відносяться до зони.  

Для оцінки складових ризику та вибору відповідних 
параметрів слід застосувати правила А.3.8.1.1.  

Поділ споруди на зони дозволяє проєктувальнику врахувати 
особливі характеристики кожної з частин споруди, оцінюючи 
складові ризику, та вибрати найбільш прийнятні засоби захисту, 
пристосовуючи їх почергово для кожної зони, знижуючи загальну 
вартість системи захисту від блискавки.  

А.4 Оцінка щорічного числа N небезпечних подій  

А.4.1 Загальні положення  

Середня щорічна кількість небезпечних подій N, пов’язаних з 
ударами блискавки, які впливають на підзахисний об’єкт, залежить 
від грозової активності в даному регіоні, де розташований даний 
об’єкт, та від фізичних характеристик об’єкта. Для того, щоб 
обчислити число N, в загальному випадку слід помножити щільність 
ударів блискавки Ng на еквівалентну площу збору об’єкта, 

враховуючи також поправочні коефіцієнти для фізичних 
характеристик об’єкта.  

Щільність ударів блискавки Ng являє собою щорічну кількість 

ударів блискавки на км2. Це значення можна отримати в закладах, 
які фіксують удари блискавки в багатьох регіонах світу.  

ПРИМІТКА Якщо карта значень Ng недоступна, то в регіонах 

помірної активності цю величину можна оцінити за виразом:  
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Ng ≈ 0,1 Td (A.16)    , де 

Td – це щорічна кількість грозових днів (яку можна отримати з 

карти щорічних грозових днів).  

Події, які можна вважати небезпечними для підзахисної споруди, 
це:  

- удари блискавки в споруду,  
- удари блискавки поблизу споруди, 
- удари блискавки в мережу комунікацій, підключену до 

споруди, 
- удари блискавки поблизу мережі комунікацій, підключеної до 

споруди,  
- удари блискавки в іншу споруду, до якої підключена мережа 

комунікацій.  

Спрощений спосіб можна застосувати лише для тієї споруди, де:  

- Ризик виникнення пожежі низький або середній 
- Ризик виникнення пожежі високий, але ризик паніки низький 
- Відсутній ризик вибуху  
- Відсутній ризик для навколишнього середовища  
- Це не лікарня  

А.4.2 Оцінка щорічної кількості небезпечних подій, 
спричинених блискавкою, для споруди (ND), та для споруди, 

під’єднаної до кінця «а» лінії (NDa)  

А.4.2.1 Визначення площі збору Ad  

Для ізольованих споруд, розташованих на плоскій поверхні, 
площа збору Ad являє собою площу, визначену перетином поверхні 

землі і прямої лінії, яка проведена з верхніх частин споруди 
(торкаючись їх там) з нахилом 1/3 і обертається навколо осі в точці 
дотику. Визначати значення Ad можна графічно або математично.  

А.4.2.1.1 Прямокутна споруда  

Для ізольованої прямокутної споруди довжиною L, шириною 
W і висотою H, яка стоїть на плоскій поверхні землі, площа збору 
буде дорівнювати  

Ad = L * W + 6 * H * (L + W) + 9 * π * (H)2 (А.17)  

де значення L, W і H подані в метрах (див. Рис. А.4).  
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ПРИМІТКА Точнішу оцінку можна отримати, розглянувши 
відносну висоту споруди по відношенню до навколишніх об’єктів, 
або до ґрунту в радіусі 3H від споруди.  

 
Рис. А.4 – Площа збору Ad для ізольованої споруди  

А.4.2.1.1 Споруда складної форми  

Якщо споруда має складну форму, наприклад, підняті виступи 
на даху (див. Рис. А.5), то для оцінки значення Ad слід застосувати 

графічний спосіб (див. Рис. А.6), оскільки при використанні 
максимального (Admax) або мінімального (Admin) значень 

відмінності будуть надто великими.  

Прийнятним приблизним значенням площі збору є 
максимальне значення між значенням Admin та значенням площі 

збору Ad
/, яка стосується піднятого виступу даху . Значення Ad

/, 

можна обчислити так:  

Ad
/ = 9π * Hp)2 (А.18)  

де Hp – це висота виступу.  
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Рис. А.5 – Споруда складної форми  
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Рис. А.6 – Різні способи визначення площі збору для споруди 
за Рис. А.5  

А.4.2.1.3 Споруда, як частина будівлі  

Якщо споруда S, про яку йде мова, становить лише частину 
будівлі В, то при оцінці Ad можна використовувати розміри 

споруди S, якщо виконані наступні умови (див. Рис. А.7):  

-  споруда S є відокремленою вертикальною частиною будівлі 
В;  

-  для будівлі В не існує ризику вибуху;  

-  поширення пожежі від споруди S на інші частини будівлі В 
блоковано за допомогою стін, вогнестійкість яких становить 
120 хв. (REI 120), або іншими еквівалентними засобами 
захисту;  

-  поширення імпульсів перенапруги по спільних лініях (якщо 
вони взагалі є) заблоковано за допомогою SPD, встановлених 
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у точці входу цих ліній в споруду, або за допомогою інших 
еквівалентних засобів захисту.  

ПРИМІТКА Визначення та інформацію стосовно REI див. в 
офіційному журналі Євросоюзу Official Journal of European Union, 
1994/28/02, n. C 62/63.  

Якщо ці умови не виконані, то слід брати розміри всієї будівлі В.  

 
Рис. А.7 – Споруда, для якої треба виконати оцінку площі 
збору Ad  

А.4.2.2 Відносне місцезнаходження споруди  

Відносне місцезнаходження споруди, поправка на 
навколишні об’єкти чи відкрите місцезнаходження будуть 
враховуватись коефіцієнтом місцезнаходження Сd (див. 

Таблицю А.5)  
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Таблиця А.5 – Коефіцієнт місцезнаходження Сd  

Відносне місцезнаходження  Сd  

Об’єкт, оточений вищими об’єктами або деревами  0,25  

Об’єкт, оточений об’єктами або деревами такої ж 
або меншої висоти 

0,5 

Ізольований об’єкт: інших об’єктів поблизу немає  1 

Ізольований об’єкт на пагорбі чи підвищенні  2 

А.4.2.3 Кількість небезпечних подій ND для споруди 

(кінець «b» мережі комунікацій)  

Значення ND можна визначити таким чином:  

ND =Ng * Ad/b * Cd/b *10-6 (A.19) 

де 

Ng – це щільність ударів блискавки в землю (1/км2/рік); 

Ad/b – це площа збору для ізольованої споруди (м2) (див. Рис. А.4);  

Сd/b – це коефіцієнт місцезнаходження для цієї споруди (див. 

Таблицю А.5).  

А.4.2.4 Кількість небезпечних подій NDа для суміжної споруди 

(кінець «а» мережі комунікацій)  

Середня щорічна кількість небезпечних подій NDа, пов’язаних з 

блискавками, для споруди, підключеної до кінця «а» лінії 
комунікацій (див. А.3.5 та Рис. А.3) може бути обчислена так:  

NDа =Ng *Ad/а *Cd/а *10-6 (А.20) 

де 

Ng - це щільність ударів блискавки в землю (1/км
2
/рік);                   

 

Ad/а - це площа збору для ізольованої суміжної споруди (м2) (див. 

Рис. А.4); 

Сd/а - це коефіцієнт місцезнаходження для суміжної споруди (див. 

Таблицю А.2). 

Сt - це коефіцієнт поправки на присутність знижувального 

трансформатора в даній лінії, до якої підключена ця споруда, 
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розташованого між точкою удару та спорудою (див. Таблицю А.4). 
Цей коефіцієнт застосовується до тих секцій лінії, які розташовані 
після трансформатора в напрямку від споруди.  

А.4.3 Оцінка середньої щорічної кількості небезпечних 
подій NM, спричинених ударами блискавки поблизу споруди  

Значення NM можна обчислити як добуток:  

NM =Ng * (Am -Ad/b Cd/b ) *10
-6 

(А.21) 

де 

Ng - це щільність ударів блискавки в землю (удар/км2/рік);
 

Am - це площа збору ударів блискавки поблизу споруди (м2 ).  

Площа збору Am поширюється до лінії, розташованої на відстані 

250 м від периметра споруди (див. Рис. А.8).  

Якщо NM < 0, то при обчисленні слід прийняти NM = 0.  

А.4.4 Оцінка середньої щорічної кількості небезпечних подій, 
спричинених ударами блискавки в мережу комунікацій NL 

Для мережі комунікацій, що складається з однієї секції, значення 
NL можна обчислити так:  

NL =Ng *Al*Cd*Ct*10-6 (А.22) 

де 

Ng - це щільність ударів блискавки в землю (удар/км2/рік); 

 
Al - це площа збору ударів блискавки в дану мережу комунікацій 

(м2) (див. табл. А.3 та Рис. А.8). 

Сd - це коефіцієнт місцезнаходження даної мережі комунікацій 

(див. Табл. А.2). 

Сt - це коефіцієнт поправки на присутність знижувального 

трансформатора в даній лінії, до якої підключена ця споруда, 
розташованого між точкою удару та спорудою (див. Табл. А.4). Цей 
коефіцієнт застосовується до тих секцій лінії, які розташовані від 
трансформатора в напрямку від споруди.  



СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 
 

 

Громадська спілка „Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD)            65 

Таблиця А.6 – Площі збору Al та Ai в залежності від характеристик 

мережі комунікацій  

 Надземна  Підземна  

Al  (Lc - 3(Ha + Hb)) 6Hc  (Lc - 3(Ha + Hb)) √ρ  

Ai  1000 Lc  25 Lc√ρ  

де 
Al - це площа збору ударів блискавки в дану мережу комунікацій 

(м2);  

Ai - це площа збору ударів блискавки в землю поряд з даною 

мережею комунікацій (м2); 

Hc - це висота проводів лінії мережі комунікацій над землею (м);  

Lc - це довжина секції мережі комунікацій від споруди до першого 

вузла (м). Максимальне значення Lc слід вважати рівним 1000 м;  

Ha - це висота споруди, підключеної до кінця «а» мережі 

комунікацій (м);  

Hb - це висота споруди, підключеної до кінця «b» мережі 

комунікацій (м);  

ρ - це питомий опір ґрунту, в якому закопана дана мережа 

комунікацій (Ом.м). Максимальне значення ρ слід вважати рівним 

500 Ом.м.  

Для цього розрахунку:  

-  якщо значення Lc невідоме, то слід прийняти Lc = 1000 м;  

-  якщо значення питомого опору ґрунту невідоме, то слід 

прийняти ρ = 500 Ом.м  

-  якщо підземні кабелі проходять повністю всередині сітчастої 
системи уземлення з високим ступенем переплетення, то 
значення еквівалентної площі збору слід прийняти Ai = Al = 0;  

-  підзахисну споруду слід вважати підключеною до кінця «b» 
мережі комунікацій.  

ПРИМІТКА Детальнішу інформацію стосовно площ збору Ai та 

Al можна знайти в рекомендаціях МСЕ (ITU) п. К. 46 та К. 47  
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Таблиця А.7 – Коефіцієнт поправки на трансформатор Сt  

Трансформатор  Сt 

Мережа комунікаціи ̆ з двохобмоточним 

трансформатором 
0,2 

Лише мережа комунікацій  1 

А.4.5 Оцінка середньої щорічної кількості небезпечних 
подій NI, спричинених ударами блискавки поблизу мережі 

комунікацій  

Для мережі комунікацій (надземної, підземної, екранованої, не 
екранованої і т. п.), що складається з однієї секції, значення NI 
можна розрахувати так:  

NI =Ng * Ai * Ce * Ct * 10-6 (A.23) 

де 

Ng - це щільність ударів блискавки в землю (удар/км2/рік); 

Ai - це площа збору ударів блискавки в землю поряд з даною 

мережею комунікацій (м2) (див. Табл. А.3 та Рис. А.8); 

Сe - це коефіцієнт навколишнього середовища (див. Таблицю А.8); 

Сt - це коефіцієнт поправки на присутність знижувального 

трансформатора в даній лінії, до якої підключена ця споруда, 
розташованого між точкою удару та спорудою (див. Таблицю А.4).  

Цей коефіцієнт застосовується до тих секцій лінії, які 
розташовані від трансформатора в напрямку до споруди.  

Таблиця А.8 – Коефіцієнт навколишнього середовища Сe  

Навколишнє середовище  Сe  

Міське з високими будівлями
1)  0 

Міське
2)  0,1 

Приміське3)  0,5 

Сільське  1 
1)  Висота будівель більша за 20 м  
2)  Висота будівель від 10 м до 20 м  
3)  Висота будівель менша за 10 м 

ПРИМІТКА Площу збору Ai для мережі комунікацій визначають 

за її довжиною Lc та відстанню в поперечному напрямі Di (див. Рис. 

А.8), на якій удар блискавки поблизу цієї мережі може спричинити 
індукцію перенапруги не нижче, ніж 1,5 кВ.  
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Рис. А.8 – Площі збору (Ad, Am, Ai, Al)  

А.5 Оцінка ймовірності PX пошкодження споруди  

Значення ймовірності, наведені в цьому додатку, діють, якщо 
засоби захисту відповідають своїм стандартам.  

Значення ймовірності PX менші 1 можна вибирати лише в 

тому випадку, коли засіб чи характеристика дійсні для всієї 
підзахисної споруди або зони споруди (ZS) і для всього відповідного 

обладнання.  

А.5.1 Ймовірність PА того, що удар блискавки в споруду 

призведе до ураження живих істот  

Значення ймовірності PА ураження живих істот внаслідок дії 

напруги доторку чи крокової напруги, викликаної ударом 
блискавки в споруду, залежно від типових захисних заходів, 
представлені в Таблиці А.9.  

Таблиця А.9 – Значення ймовірності PА того, що удар 

блискавки в споруду спричинить ураження живих істот 
внаслідок дії напруги дотику чи крокової напруги  

Засоби захисту  PА 

Засоби захисту відсутні  1 

Електрична ізоляція відкритих струмовідводів (напр., 
сітчастим поліетиленом товщиною щонайменше 3 мм)  10

-2
 

Ефективне зрівнювання потенціалу з потенціалом ґрунту 10-2 

Попереджувальні написи  10-1 

Якщо виконана більш, ніж одна умова, то значення PА є 

добутком відповідних значень PА.  
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ПРИМІТКА 2 Якщо арматурні елементи конструкції чи каркас 
споруди виконують функцію системи струмовідводу, або якщо 
забезпечені фізичні обмеження, то значенням ймовірності PА 
можна знехтувати.  

А.5.2 Ймовірність PВ того, що удар блискавки в споруду 

призведе до фізичного пошкодження  

Значення ймовірності PВ фізичного пошкодження внаслідок 

удару блискавки в споруду, як функція рівня блискавкозахисту 
(LPL), подані в Таблиці А.10.  

Таблиця А.10 – Значення PВ в залежності від засобів захисту 

для зменшення ймовірності фізичного пошкодження  

Характеристики 
споруди 

Клас системи E.S.E PВ 

Споруда не захищена 
системою E.S.E 

- 1 

Споруда захищена 
системою E.S.E 

 

IV  0,2 

III  0,1 

II 0,05 

I 0,02 

Рівень I+  0,01 

Рівень I++  0,001 

А.5.3 Ймовірність PС, що удар блискавки в споруду 

призведе до виходу внутрішніх систем з ладу  

Значення ймовірності PС того, що удар блискавки в споруду 

спричинить вихід внутрішніх систем з ладу, залежить від 
використовуваної скоординованої системи захисту SPD (SPD):  

PС = PSPD (А.24)  

Значення PSPD залежать від рівня блискавкозахисту (LPL), 

для якого призначено SPD, як показано в Таблиці А.11.  

Таблиця А.11 – Значення ймовірності PSPD, як функція LPL, 

для якого призначені SPD  

LPL  PSPD  

Без скоординованої системи 
SPD  

1 

III-IV 0,03 

II 0,02 

I 0,01 

ПРИМІТКА 3  0,005-0,001 
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ПРИМІТКА 1 Лише «скоординована система SPD» здатна 
працювати як засіб захисту для зниження PС. Скоординована 

система SPD ефективно зменшує PС лише в спорудах, захищених 

системою E.S.E, або в спорудах, де неперервний металевий каркас 
чи арматура залізобетону виконує функцію природної системи 
E.S.E, якщо при цьому виконані вимоги з належного з’єднання та 
уземлення.  

ПРИМІТКА 2 Екрановані внутрішні системи, з’єднані з 
зовнішніми лініями, які складаються з кабелів блискавкозахисту чи 
систем, в яких проводи розташовані в каналах блискавкозахисту, 
металевих каналах чи металевих трубах, можуть не потребувати 
застосування скоординованої системи SPD.  

ПРИМІТКА 3 Менші значення PSPD можна отримати в тому 

випадку, якщо SPD в даних установках мають кращі захисні 
характеристики (здатність витримувати вищі значення струму, 
нижчий рівень захисту, тощо) порівняно з вимогами, висунутими 
для рівня I блискавкозахисту.  

А.5.4 Ймовірність PM того, що удар блискавки поблизу 

споруди спричинить вихід внутрішніх систем з ладу  

Ймовірність PM того, що удар блискавки поблизу споруди 

спричинить вихід внутрішніх систем з ладу, залежить від вжитих 
заходів блискавкозахисту (LPM) згідно з коефіцієнтом KMS.  

Якщо не застосована скоординована система SPD, яка 
задовольняє вимоги EN 61643-11 та TS 61643-12, то значення PM 
дорівнює значенню PMS.  

Значення PMS ,в залежності від KMS представлені в Таблиці 

А.12, де KMS є коефіцієнтом, який залежить від функціонування 

вжитих заходів захисту.  

Якщо застосована скоординована система SPD, яка 
задовольняє вимоги EN 61643-11 та TS 61643-12, то значення PM 
буде дорівнювати меншому з значень PSPD та PMS.  
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Таблиця А.12 – Значення ймовірності PMS залежно від 

коефіцієнта KMS  

KMS  PMS  

≥ 0,4  1 

0,15  0,9 

0,07  0,5 

0,035  0,1 

0,021  0,01 

0,016  0,005 

0,015  0,003 

0,014  0,001 

≤ 0,013  0,0001 

Для внутрішніх систем з обладнанням, яке не відповідає рівню 
стійкості або витримуванної напруги, встановлених відповідними 
промисловими стандартами, слід прийняти значення PMS = 1.  

Значення коефіцієнта KMS отримують так: 

KMS =KS1 х KS2 х KS3 х KS4 (А.25) 

де 
KS1 враховує екрануючу ефективність споруди, системи E.S.E та 

інших екранів у межах зони блискавкозахисту (LPZ) 0/1; 

KS2 враховує ефективність захисних екранів всередині споруди у 

межах LPZ X/Y (X>0, Y> 1);  

KS3 враховує характеристики внутрішньої проводки (див. Табл. 

А.13);  

KS4 враховує здатність підзахисної системи витримувати 

імпульсну напругу.  

Всередині LPZ на безпечній відстані від меж екрану, 
щонайменше рівній ширині комірки w, коефіцієнти KS1 і KS2 для 

системи E.S.E або для просторових сітчастих екранів (каркасів) 
можна оцінити як:  

KS1 = KS2 = 0,12 х w (А.26)  

де w (м) – це ширина комірки просторового сітчастого екрана або 
доземних провідників сітчастого типу системи E.S.E, або інтервал 
між металевими колонами споруди, або проміжок між арматурою 
каркасу, що діє як природна система E.S.E.  

Для суцільних металевих екранів, товщиною від 0,1мм до 

0,5мм, KS1 = KS2 = 10-4 – 10-5.  
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Якщо петля індукції проходить поблизу граничних провідників 
LPZ на коротшій відстані від екрана, ніж безпечна відстань, то 
значення KS1 та KS2 будуть вищими. Наприклад, якщо відстань до 

екрана становитиме від 0,1w до 0,2 w, то значення KS1 та KS2 
належить подвоїти.  

Для каскадних LPZ вихідне значення KS2 буде добутком 

відповідних KS2 кожної LPZ.  

Примітка 1 Максимальне можливе значення KS1 обмежено 1.  

Таблиця А.13 – Значення коефіцієнта KS3 в залежності від 

внутрішньої проводки  

Тип внутрішньої проводки  KS3  

Неекранований кабель – жодних заходів для 

уникнення утворення петель1) 

1 

Неекранований кабель – вжиті заходи для 

уникнення великих петель2)  

0,2 

Неекранований кабель – вжиті заходи для 

уникнення петель3)  

0,02 

Екранований кабель з опором екрана4) 5< RS ≤ 20 

Ом / км  

0,001 

Екранований кабель з опором екрана4) 1< RS ≤ 5 

Ом / км  

0,0002 

Екранований кабель з опором екрана4) RS≤1 Ом/км  0,0001 

1) Петлевидні провідники з різним маршрутом в великих 

будівлях (площа петлі порядку 50 м2) 
2) Петлевидні провідники прокладені в одному й тому ж 
каналі, або петлевидні провідники з різним маршрутом в 

малих будівлях (площа петлі порядку 10 м2)  
3) Петлевидні провідники в одному й тому ж кабелі (площа 

петлі порядку 0,5 м2)  
4) Кабель з екраном зі значенням опору RS (1 Ом / км), 

з’єднаний обома кінцями з шиною для зрівнювання 
потенціалів та з приєднаним до цієї ж шини обладнанням.  

У випадку, коли проводка міститься в неперервному 
металевому каналі, з’єднаному на обох кінцях з шинами для 
зрівнювання потенціалів, значення KS3 слід помножити на 0,1.  
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Коефіцієнт KS4 розраховують так:  

KS4 = 1,5/ UW (А.27)  

де UW – це номінальне значення імпульсу перенапруги, який 

здатна витримувати підзахисна система, в кВ.  

Якщо у внутрішній системі наявні пристрої, здатні 
витримувати імпульси різних рівнів, то вибирати слід коефіцієнт, 
який відповідає найнижчому з цих рівнів імпульсів.  

А.5.5 Ймовірність PU того, що удар блискавки в мережу 

комунікацій призведе до ураження живих істот  

Значення ймовірності PU ураження живих істот внаслідок дії 

напруги доторку або крокової напруги, викликаної ударом 
блискавки в мережу комунікацій, підключену до споруди, залежить 
від характеристик екранування цієї мережі комунікацій, від 
значення імпульсної напруги, яку здатні витримати внутрішні 
системи, підключені до даної мережі комунікацій, від типових 
заходів захисту (фізичних обмежень, попереджувальних написів, 
тощо (див. Таблицю А.9), а також системи SPD, встановленої на 
вході даної мережі комунікацій.  

Якщо SPD для зрівнювання потенціалів не передбачені, то 
значення PU буде дорівнювати значенню PLD, де PLD – це 

ймовірність виходу внутрішніх систем з ладу внаслідок удару 
блискавки в підключену до них мережу комунікацій.  

Значення PLD подані в Таблиці А.14.  

Якщо SPD для зрівнювання потенціалів встановлені, то 
значення PU буде дорівнювати меншому з значень PSPD ,(Табл. 

А.11) та PLD .  

ПРИМІТКА В цьому випадку для зменшення PU немає 

необхідності в скоординованій системі SPD згідно EN 61643-11та 
TS 61643-12. Достатньо мати SPD.  
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Таблиця А.14 – Значення ймовірності PLD в залежності 

від опору RS кабельного екрана та здатності обладнання 

витримувати імпульсну напругу Uw  

Uw  

кВ  

5 < RS≤ 20  

Ом/км  

1 < RS≤ 5  

Ом/км  

RS≤ 1  

Ом/км  

1,5 
2,5 
4 
6 

1 
0,95 
0,9 
0,8 

0,8 
0,6 
0,3 
0,1 

0,4 
0,2 
0,04 
0,02 

RS (Ом/км): опір кабельного екрана.  

Для неекранованої мережі комунікацій слід прийняти PLD = 1.  

Якщо вжито заходів захисту, таких як фізичні обмеження, 
попереджувальні написи, тощо, то ймовірність PU слід ще 

зменшити, помноживши її на значення ймовірності PА, 

представлені в Таблиці А.9. 

А.5.6 Ймовірність PV того, що удар блискавки в мережу 

комунікацій призведе до фізичного пошкодження  

Значення ймовірності PV фізичного пошкодження внаслідок 

удару блискавки в мережу комунікацій, підключену до споруди, 
залежить від характеристик екрана цієї мережі, від величини 
імпульсної напруги, яку здатні витримувати внутрішні системи, 
підключені до цієї мережі комунікацій, та від встановлених SPD.  

Якщо SPD в з’єднанні для зрівнювання потенціалів не 
встановлені, то значення PV буде дорівнювати значенню PLD, де 

PLD – це ймовірність виходу внутрішніх систем з ладу внаслідок 

удару блискавки в підключену мережу комунікацій.  

Значення PLD представлені в Таблиці А.14.  

Якщо SPD в з’єднанні для зрівнювання потенціалів 
встановлені, то значення PV буде дорівнювати меншому з двох 

значень PSPD (див. Таблицю А.11) та PLD.  

ПРИМІТКА В цьому випадку для зменшення PV немає 

необхідності в скоординованій системі SPD згідно EN 61643-11та 
TS 61643-12. Достатньо мати SPD.  



СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 
 

 

Громадська спілка „Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD)            74 

А.5.7 Ймовірність PW того, що удар блискавки в мережу 

комунікацій спричинить вихід внутрішніх систем з ладу  

Ймовірність PW того, що удар блискавки в мережу комунікацій 

спричинить вихід внутрішніх систем з ладу, залежить від 
характеристик екранування цієї мережі комунікацій, від значення 
імпульсної напруги, яку здатні витримати внутрішні системи, 
підключені до мережі комунікацій, та від встановлених SPD.  

Якщо не застосована скоординована система SPD, яка 
задовольняє вимогам EN 61643-11 та TS 61643-12, то значення PW 
дорівнює значенню PLD, де PLD – це ймовірність виходу внутрішніх 

систем з ладу внаслідок удару блискавки в підключену мережу 
комунікацій.  

Значення PLD представлені в Таблиці А.14.  

Якщо застосована скоординована система SPD, яка 
задовольняє вимоги EN 61643-11 та TS 61643-12, то значення PM 
буде дорівнювати меншому з значень PSPD (див. Таблицю А.11) та 

PLD.  

А.5.8 Ймовірність PZ того, що удар блискавки поблизу 

мережі комунікацій спричинить вихід внутрішніх систем з 
ладу  

Значення ймовірності PZ того, що удар блискавки поблизу 

мережі комунікацій спричинить вихід внутрішніх систем з ладу, 
залежать від характеристик екранування цієї мережі комунікацій, 
від значення імпульсної напруги, яку здатні витримати внутрішні 
системи, підключені до мережі комунікацій, та від вжитих заходів 
захисту.  

Якщо скоординована система SPD, яка задовольняє вимоги EN 
61643-11 та TS 61643-12, не застосована, то значення PZ дорівнює 

значенню PLI, де PLI – це ймовірність виходу внутрішніх систем з 

ладу внаслідок удару блискавки поблизу підключеної мережі 
комунікацій.  

Значення PLI представлені в Таблиці А.15.  

Якщо застосована скоординована система SPD, яка 
задовольняє вимоги EN 61643-11 та TS 61643-12, то значення PM 
буде дорівнювати меншому з значень між PSPD (див. Таблицю А.11) 

та PLI.  
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Таблиця А.15 – Значення ймовірності PLI в залежності 

від опору RS кабельного екрана та імпульсної напруги Uw, 

яку здатне витримувати обладнання  

Uw  

кВ  

 

Екранування 
відсутнє  

 

Екран не 
з’єднаний з 
шиною для 

зрівнювання 
потенціалів, 

до якої 
підключено 
обладнання 

Екран з’єднаний з шиною 

для зрівнювання 
потенціалів, до якої 

підключено і обладнання 

5<RS≤20 

Ом/км 

1<RS≤ 5 

Ом/км 

RS≤ 1 

Ом/км 

 

1,5  
2,5  
4  
6 

1  
0,4  
0,2  
0,1  

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

0,15  
0,06  
0,03  
0,02  

0,04  
0,02  
0,008  
0,004  

0,02 
 0,008 
 0,004  
0,002  

RS: опір кабельного екрана (Ом/км).  

ПРИМІТКА Більш точне оціночне значення для екранованих та 
неекранованих секцій можна знайти в Рекомендаціях ITU п. К.46  

А.6 Оцінка розміру втрат LX в споруді 

А.6.1 Середня відносна величина щорічних втрат  

Значенням величини втрат LX є середнє відносне значення 

конкретного типу пошкодження, яке може завдати удар 
блискавки, включаючи розміри та наслідки цього пошкодження.  

Ця величина залежить від:  

-  числа осіб і часу їх знаходження в небезпечному місці;  

-  типу та важливості послуг для населення;  

-  вартості пошкоджених матеріальних цінностей.  

Значення величини втрат LX варіюється залежно від типу 

втрати (L1, L2, L3, L4), яка розглядається, а для кожного типу 
втрати – залежно від типу пошкодження (D1, D2, D3), яке 
спричинило втрату. Використовуються наступні символи:  

Lt - це втрата, пов’язана з ураженням напругою доторку чи 

кроковою напругою;  

Lf - це втрата, пов’язана з фізичним пошкодженням; 

Lo - це втрата, пов’язана з виходом внутрішніх систем з ладу.  
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А.6.2 Втрата людського життя  

Значення Lt, Lf та Lo можна визначити з відносного числа 

жертв наступним приблизним співвідношенням:  

LX = (np/ nt) * (tp / 8 760) (A.28)  

де 
np - це число осіб, для яких існує можливість небезпеки (жертв);  

nt - це очікуване повне число осіб (в споруді); 

tp - це щорічна кількість часу в годинах, протягом якого особи 

знаходяться в небезпечному місці зовні споруди (лише Lt), або 

всередині споруди (Lt, Lf та Lo).  

Типові середні значення Lt, Lf та Lo для випадку, коли точно 

визначити np, nt та tp важко або неможливо, представлені в 

Таблиці А.16.  

Таблиця А.16 – Типові середні значення Lt, Lf та Lo  

Тип споруди  Lt  

Всі типи – (особи всередині будівлі)  10-4  

Всі типи – (особи зовні будівлі)  10-2  
 

Тип споруди  Lf  

Лікарні, готелі, цивільні споруди  10-1 

Промислові, комерційні заклади, школи  5 х 10-2  

Розважальні заклади, церкви, музеї  2 х 10-2 

Інші  10-2  
 

Тип споруди  Lo  

Споруди з ризиком вибуху  10-1  

Лікарні  10-3  

На величину людських втрат впливають характеристики 
споруди. Вони враховуються у вигляді коефіцієнтів посилення (hZ) 

та зниження (rf, rp, ra, ru) наступним чином:  

LA =ra *Lt (А.29) 

LU = ru * Lt (А.30) 

LB =LV =rp *hZ *rf хLf (А.31)  

LC =LM =LW =LZ =LO (А.32)  

де  
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ra - це коефіцієнт зниження втрат людських життів в залежності 

від типу ґрунту (див Таблицю А. 17);  

ru - це коефіцієнт зниження втрат людських життів в залежності 

від типу підлоги (див Таблицю А. 17);  

rp - це коефіцієнт зниження втрат, пов’язаних з фізичними 

пошкодженнями, в залежності від заходів, вжитих для послаблення 
наслідків пожежі (див Таблицю А. 18);  

rf - це коефіцієнт зниження втрат, пов’язаних з фізичними 

пошкодженнями, в залежності від ризику виникнення пожежі в 
даній споруді (див Таблицю А. 19);  

hZ - це коефіцієнт посилення втрат, пов’язаних з фізичними 

пошкодженнями при наявності особливої небезпеки (див. Таблицю 
А. 20).  

Таблиця А.17 – Величини коефіцієнтів зниження ra та ru 
залежно від типу поверхні ґрунту чи підлоги  

Тип поверхні Контактний опір 

кОм1) 
ra та ru 

Сільськогосподарська, бетон  ≤ 1 10-2  

Мармур, кераміка  1 – 10  10-3  

Гравій, ковролін, килими  10 – 100  10-4  

Асфальт, лінолеум, деревина  ≥ 100  10-5  

1) Значення, виміряні між електродом площею 400 см2, на 
який з точки в нескінченності тисне сила 500 Н.  

Таблиця А.18 – Величини коефіцієнтів зниження rp в 

залежності від заходів зі зменшення наслідків пожежі  

Заходи  rp 

Заходи відсутні  1 

Один з таких заходів: вогнегасники, стаціонарні установки 
для гасіння пожежі з ручним пуском; сповіщувачі пожежні 
з ручним введенням у дію; гідранти; протипожежні 
відсіки; захищені маршрути евакуації  

0,5 

Один з наступних засобів: стаціонарні автоматичні 
установки для гасіння пожежі; автоматична пожежна 

сигналізація 1) 

0,2 

1) 
Лише у випадку захищеності від перенапруги та інших 

пошкоджень, якщо пожежники можуть прибути менш ніж за 10 хв. 
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Якщо вжито кілька заходів захисту, то значення rp слід 

прийняти як найнижче відповідне значення.  

В спорудах з ризиком вибуху, rp = 1 в усіх випадках.  

Таблиця А.19 – Величини коефіцієнтів зниження rf  
залежно від ризику пожежі в споруді  

Ризик пожежі  rf  

Вибух 1 

Високий  10-1  

Середній  10-2  

Низький  10-3  

Відсутній  0 

ПРИМІТКА 1 У випадках, коли в споруді наявний ризик 
вибуху, а також, коли в споруді містяться вибухонебезпечні суміші, 
може бути необхідним виконати детальнішу оцінку rf. 

ПРИМІТКА 2 Спорудами з високим ступенем ризику пожежі 
можна вважати споруди із займистих матеріалів, споруди, що 
мають дах із займистих матеріалів, або споруди, де питоме 

пожежне навантаження перевищує 800 МДж/м2.  

ПРИМІТКА 3 Спорудами з середнім ступенем ризику пожежі 
можна вважати споруди, де питоме пожежне навантаження 

становить від 800 МДж/м2до 400 МДж/м2.  

ПРИМІТКА 4 Спорудами з низьким ступенем ризику пожежі 
можна вважати споруди, де питоме пожежне навантаження 

становить менше 400 МДж/м2, або споруди, в яких лише зрідка 
зустрічаються займисті матеріали.  

ПРИМІТКА 5 Питомим пожежним навантаженням є 
відношення енергії всієї кількості займистих матеріалів у споруді 
до загальної площі споруди.  
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Таблиця А.20 – Величини коефіцієнта hZ , який збільшує 

відносну величину втрат при наявності особливої небезпеки  

Вид особливої небезпеки  hZ  

Особлива небезпека відсутня  1 

Низький рівень паніки (напр., споруда обмежена двома 
поверхами, і кількість осіб не перевищує 100)  

2 

Середній рівень паніки (напр., споруди, призначені для 
культурних чи спортивних заходів, і кількість учасників 
становить від 100 до 1000 осіб)  

5 

Складність евакуації (наприклад, споруди з нерухомими 
особами, лікарні) 

5 

Високий рівень паніки (напр., споруди, призначені для 
культурних чи спортивних заходів з числом учасників, що 
перевищує 1000 осіб)  

10 

Небезпека для навколишніх об’єктів чи середовища  20 

Забруднення навколишніх об’єктів чи середовища  50 

А.6.3 Неприйнятна втрата можливості надання послуг 
для населення.  

Величини Lf та Lo можна визначити, як відносну величину 

можливих втрат, користуючись наступним співвідношенням:  

LX = np/ nt * t / 8 760 (А.33)  

де  

np - це середнє число осіб, для яких існує можливість небезпеки 

(користувачів, які не отримають послугу);  

nt - це повне число осіб (користувачів послуги);  

tp - це щорічна кількість часу (в годинах), протягом якого послуга 

не надається.  

Типові середні значення Lf та Lo для випадку, коли 

точно визначити np, nt та t важко або неможливо, 

представлені в Таблиці А.21.  

Таблиця А.21 – Типові середні значення Lf та Lo  

Тип послуги  Lf  Lo  

Газ, вода 10-1 10-2 

Телебачення, телекомунікація, електроенергія  10-2 10-3 
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Втрати послуги для споживачів залежать від характеристик 
споруди, а також від коефіцієнта зниження (rp) наступним чином:  

LB =LV =rp * rf * Lf   (А.34)  

LC =LM =LW =LZ =LO  (А.35)  

Значення коефіцієнтів rp та rf наведені, відповідно, в Таблицях 

А.18 та А.19.  

А.6.4 Втрата незамінної культурної спадщини  

Значення Lf можна визначити як відносну величину можливих 

втрат з наступного приблизного співвідношення:  

LX = с/ сt (А.36)  

де  

с - це середнє значення можливих втрат споруди (тобто, страхова 
вартість можливих втрат майна) в грошовому виразі;  

сt - це повна вартість споруди (тобто, повна страхова вартість 

всього майна, наявного в споруді) в грошовому виразі  

У випадку, коли точно визначити с та сt важко чи неможливо, 

типове середнє значення Lf буде  

Lf = 10-1  (А.37) 

На втрату незамінної культурної спадщини впливають 
характеристики споруди у вигляді коефіцієнта зниження rp 
наступним чином:  

LB =LV =rp * rf * Lf   (А.38)  

Значення коефіцієнтів rp та rf наведені, відповідно, в Таблицях 

А.18 та А.19.  

А.6.5 Економічні збитки  

Значення Lt, Lf та Lo можна визначити в плані відносного 

значення можливих втрат з наступного приблизного 
співвідношення:  

LX = с/ сt  (А.39)  

де  

с - це середнє значення можливих втрат споруди (включаючи 
вміст споруди, пов’язану з нею діяльність та її наслідки) в 
грошовому виразі;  
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сt - це повна вартість споруди (включаючи вміст споруди та 

пов’язану з нею діяльність) в грошовому виразі.  

Для випадків, коли точно визначити с та сt важко чи 

неможливо, типові середні значення Lt, Lf та Lo наведені в Таблиці 

А.22.  

Таблиця А.22 – Типові середні значення Lt, Lf та Lo  

Тип споруди  Lt  

Всі типи – Внутрішні будівлі  10-4  

Всі типи – Зовнішні будівлі  10-2 
 

Тип споруди  Lf  

Лікарня, промислова споруда, музей, 
сільськогосподарська споруда  

0,5  

Готель, школа, офіс, церква, розважальний 
заклад, фінансово-економічний заклад  

0,2  

Інші 0,1  
 

Тип споруди  Lo  

Споруда з ризиком вибуху  
10

-1 
 

Лікарня, промислова споруда, офіс, готель, 
фінансово- економічний заклад 

10-2 

Музей, сільськогосподарська споруда, школа, 
церква, розважальний заклад 

10-3 

Інші 10-4 

На величину економічних збитків впливають характеристики 
споруди. Вони враховуються у вигляді коефіцієнтів посилення (hZ) 

та зниження (rf, rp, ra, ru) наступним чином:  

LA = ra * Lt   (А.40) 

LU= ru * Lt   (А.41) 

LB = LV = rp * rf * hZ * Lf   (А.42)  

LC =LM =LW =LZ =LO   (А.43)  
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Додаток B Карта Ng (щільності ударів блискавки в землю)  

 

 

Реюньйон: Nk = 20  

Гайана/Мартініка/Гваделупа: Nk = 40  

Сен-Пьєр і Мікелон: Nk = 1  

Рис. Б.1 – Карта рівнів Nk, (Nk = 19 * Ng) для Франції  
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ДОДАТОК С (НОРМАТИВНИЙ) ПРОЦЕДУРИ 
ВИПРОБУВАНЬ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІВ ESEAT ТА ВИМОГИ  

C.1 Умови експлуатації  

C.1.1 Нормальні умови  

Нормальними умовами експлуатації є такі:  

- Температура експлуатації від -20°С до 60°С  
- Швидкість вітру менша, ніж 122 км/год  

C.1.2 Аномальні умови  

Аномальними умовами експлуатації є такі:  

- Температура експлуатації нижча, ніж -20°С, або вища, ніж 60°С  
- Швидкість вітру більша, ніж 122 км/год. 
- Сніг та крига, 
- Місцевість із значним забрудненням атмосфери.  

С.2 Вимоги  

С.2.1 Загальні вимоги  

С.2.1.1 Ідентифікація та документація  

Блискавкоприймач ESEAT ідентифікують за наступною 
інформацією, зазначеною на виробі (маркуванням):  

- Назва, логотип або торгова марка виробника, 
- Індекс виробу 
- Ефективність випереджувальної стримерної емісії: ∆Т (в мкс),  
- Серійний номер  

С.2.1.2 Маркування  

Інформація повинна бути позначеною розбірливо і бути 
незмивною. Вона повинна включати, щонайменше назву, логотип 
або торгову марку виробника, індекс виробу та його серійний 
номер. Перевірка здійснюється згідно випробувань з § С.3.1.2.  

С.2.2 Вимоги щодо випереджувальної стримерної емісії  

Випереджувальну стримерну емісію блискавкоприймача 
ESEAT (∆Т) слід визначити згідно з процедурами пункту С.3.5.  
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Її значення має знаходитись в діапазоні від 10 мкс до 60 мкс  

Якщо визначена в результаті ∆Т буде нижчою за 10 мкс, то 
даний блискавкоприймач не вважатиметься ESEAT.  

Якщо визначена в результаті ∆Т буде вищою за 60 мкс, то всі 
розрахунки слід виконувати зі значенням ∆Т = 60 мкс  

С.2.3 Електричні вимоги  

Блискавкоприймач ESEAT повинен витримувати імпульс 
блискавки в 100 кА (хвиля 10/350). Це перевіряється 
випробуваннями, визначеними в С.3.5.  

С.2.4 Механічні вимоги  

Ті частини блискавкоприймача ESEAT, через які проходить 
струм блискавки, повинні мати переріз згідно EN 50164-2 (іскрові 
розрядники, які можуть бути наявними в ESEAT, перевіряють 
протягом випробувань на витримку струму, і механічні вимоги їх 
не стосуються)  

Ті частини блискавкоприймача ESEAT, які мають вловлювати 
струм блискавки, повинні мати розмірні характеристики, що 
відповідають наведеній нижче таблиці  

Таблиця С.1 – Матеріал, установка та мінімальна площа деталі 
точки удару  

Матеріал Установка Мінімальна 
площа 

Коментарі 

Мідь, алюміній, 
алюмінієвий 

сплав, 
Гарячеоцинкована 
сталь (примітка 1), 
нержавіюча сталь 
(примітка 2)  

Повністю 
суцільна  

 

200 мм2  

 

Діаметр 16 
мм  

 

Примітка 1: покриття має бути гладеньким і неперервним і 
не повинно мати тьмяності в місцях плавки. Мінімальна товщина 
повинна становити 50 мкм.  

Примітка 2: хром -16%, нікель - 8%, вуглець - 0,07%.  
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С.2.5 Вимоги стосовно довкілля  

С.2.5.1 Кліматичні умови  

Блискавкоприймач ESEAT має бути стійким до жорстких умов 
навколишнього середовища, наприклад, до соляного туману та 
сірчаної атмосфери, які є характерними для прибережного чи 
промислового забруднення довкілля. Це перевіряють 
випробуваннями, описаними в С.3.3  

С.2.6 Електромагнітна сумісність  

С.2.6.1 Захищеність від електромагнітних полів  

Ті блискавкоприймачі ESEAT, які не оснащені електронною 
системою, або ті, всі компоненти яких є пасивними (тобто, діодами, 
резисторами, конденсаторами, індуктивностями, варисторами та 
іншими захисними компонентами), не чутливі до електромагнітних 
хвиль промислового середовища. Таким чином,в цьому випадку 
випробування стосовно захищеності від електромагнітних полів не 
вимагаються.  

Інші блискавкоприймачі ESEAT мають підлягати 
випробуванню. Ці блискавкоприймачі ESEAT повинні задовольняти 
вимоги стандарту EN61000-6-2 стосовно захищеності для 
промислового середовища, стандартного для відповідних 
випробувань. Функціонування пристрою випереджувальної 
стримерної емісії та пристрою, який виконує випробування і, 
можливо, інтегрований в блискавкоприймач ESEAT, не повинно 
порушуватись протягом тестування. Це підтверджується 
відсутністю видимого іскріння.  

С.2.6.2 Електромагнітне випромінювання  

Ті блискавкоприймачі ESEAT, які не оснащені електронною 
системою, або ті, всі компоненти яких є пасивними (тобто, діодами, 
резисторами, конденсаторами, індуктивностями, варисторами та 
іншими захисними компонентами), не генерують жодних сигналів 
за відсутності грозових умов. Тому, випробування на 
випромінювання не вимагається.  

Блискавкоприймачі ESEAT з електронними схемами повинні 
задовольняти вимоги стандарту EN61000-6-3 щодо 
електромагнітного випромінювання в житловому середовищі.  

Ті блискавкоприймачі ESEAT, які задовольняють ці вимоги, 
але містять радіо модулі, повинні задовольняти всі вимоги, 
зазначені в директиві RTTE 1999/5/CE.  
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С.3 Типові випробування  

Випробування повинні виконуватись на зразку виробу згідно 
з блок- схемою, показаною на Рис. С.1  

  
Рис. С.1: Послідовність виконання випробувань  

С.3.1 Загальні випробування  

С.3.1.1 Документальна інформація та ідентифікація  

Перевірку шляхом огляду ідентифікації маркувань слід 
виконувати згідно з вимогами пункту С.2.1.2. Відповідність 
вимогам перевіряють шляхом візуального перевірки.  
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С.3.1.2 Маркування  

Випробуванню підлягають всі типи маркування, за 
виключенням виконаних шляхом видавлювання чи гравірування.  

Випробування маркування виконують, витираючи його вручну 
протягом 15 сек. бавовняною ганчіркою, змоченою водою, та ще 15 
сек. – бавовняною ганчіркою, змоченою аліфатичним гексаном.  

Примітка 1: аліфатичний гексан визначається максимальним 
вмістом ароматичного карбіду в об’ємі 0,1%, каурі-бутаноловиим 
показником 29, початковою температурою кипіння приблизно 
65°С, кінцевою температурою кипіння приблизно 69°С, і питомою 

вагою 0,68 г/см3.  

Після цього випробування маркування повинно залишитись 
розбірливим.  

С.3.2 Механічні випробування  

Перевірку розмірних характеристик з їхніми допусками 
виконують згідно з кресленнями та даними, отриманими від 
виробника:  

- Визначення частини, яка становить датчик, 
- Розрахунок діаметра корпуса частини, яку становить датчик, 
- Розрахунок діаметра деталей, через які має проходити струм.  

С.3.3 Випробування на стійкість до умов навколишнього 
середовища  

С.3.3.1 Випробування сольовим туманом.  

Випробування з сольовим розпилом виконується згідно стандарту 
EN 60068-2-52, за вийнятком статей 7, 10 та 11, які в цьому 
випадку не застосовуються.  

Випробування проводять на другому рівні інтенсивності.  

С.3.3.2 Випробування вологою сірчаною атмосферою  

Випробування вологою сірчаною атмосферою виконується 
згідно стандарту EN ISO 6988 протягом семи циклів, за 
концентрації двоокису сірки 667 ppm (по об’єму).  

Кожен цикл триває 24 години і включає 8-годинний період 
нагрівання при температурі 40°С ± 3°С в насиченому вологому 
середовищі, після чого виконується 16-годинний етап 
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відстоювання. Після цього етапу відстоювання вологу сірчисту 
атмосферу відновлюють.  

С.3.4 Випробування здатності витримувати струм  

Після випробувань блискавкоприймача ESEAT навколишнім 
середовищем, його, не очищаючи, піддають наступним 
випробуванням.  

Випробування імпульсним струмом Iimp  

Імпульс для випробування Iimp визначається значеннями 

Ipeak , Q та W/R . Однополярний імпульс струму має набути цих 

параметрів протягом 10 мс.  

Типовою формою хвилі, здатною досягти цих параметрів, є 
хвиля 10/350. Співвідношення між Ipeak , Q та W/R визначається 

наступними формулами:  

Q (А.с) = 0,5 Ipeak (кА)      (C.1) 

W/R (кДж/Ом) = Q2 (А.с)     (C.2) 

Значення допусків для пікового значення струму Ipeak, 

навантаження Q та питомої енергії W/R є такими:  

- Ipeak ± 10%  

- Q ± 20%  
- W/R ± 35%  

Зразок потрібно тричі випробувати струмом, як подано в таблиці 
С.2. Проміжки часу між кожним випробуванням повинні дати 
можливість зразку охолонути при кімнатній температурі.  

Таблиця С.2 – Значення струму Iimp 

Ipeak  (кА)  Q (A.c)  W/R (кДж/Ом)  

100 50 2500 

Схвалення випробування 

Випробування зразка вважається успішним, якщо записи 
напруги/струму і візуальний огляд не виявлять жодних ознак 
погіршення стану чи перфорації зразка, за винятком деталей, які 
відводять струм блискавки, на яких можуть з’явитись сліди емісії 
та поверхневого оплавлення.  
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С.3.5 Випробування випереджувальної стримерної емісії  

Стандартом, за яким повинні виконуватись процедури 
випробувань, є стандарт EN 61180-1.  

Блискавкоприймач ESEAT слід встановити та електрично 
підключити згідно з інструкціями виробника.  

Під час випробувань не дозволяється розбирати 
блискавкоприймач ESEAT чи виконувати його обслуговування.  

Слід зауважити, що для виконання випробувань на руйнування 
та для вимірювань необхідне відповідне обладнання, що дозволить 
отримати й записати правильні значення з випробувань.  

С.3.5.1 Експериментальна установка  

С.3.5.1.1 Характеристика еталонного однострижневого 
блискавкоприймача  

Еталонний однострижневий блискавкоприймач (SRAT) 
повинен відповідати розмірам, зазначеним на кресленні нижче.  

 

Рис. С.2 – Еталонний однострижневий блискавкоприймач (SRAT)  



СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 
 

 

Громадська спілка „Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD)            90 

C.3.5.1.2 Розміри установки для випробування  

Розміри установки для випробування є такими: 

- Висота блискавкоприймачів (h) повинна бути не менше 1 м. 
Різниця висот двох блискавкоприймачів має бути менше 1%.  
 

- Відстань між верхньою пластиною та землею (H) повинна 
перевищувати 2 м. Співвідношення h/H повинно знаходитись 
в діапазоні від 0,25 до 0,5. 
 

- Найменшим горизонтальним розміром верхньої пластини є 
відстань між пластиною і землею (H). 
 

- Опора блискавкоприймача, стрижень діаметром 28 мм, 
спирається на квадратну опору з довжиною грані 0,2 м.  

На наступних рисунках показані дві конфігурації випробувань, 
які представляють, відповідно, випробування еталонного SRAT, та 

випробування ESEAT.  

Рис. C.3 – Установка для випробування SRAT  
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Рис. C.4 – Установка для випробування ESEAT  

C.3.5.2 Умови проведення випробувань  

Ефективність ESEAT оцінюють шляхом порівняння в 
високовольтній лабораторії часу емісії висхідного лідера, яку 
здійснює даний ESEAT, з часом емісії, яку здійснює SRAT.  

Для того, щоб це здійснити, виконують почергово оцінку SRAT 
та ESEAT за одних і тих же електричних і геометричних умов в ході 
лабораторних випробувань, які імітують стартові умови захоплення 
природного розряду (позитивний висхідний лідер).  

C.3.5.2.1 Моделювання хвилі  

Природна хвиля, яка існує до удару блискавки, впливає на 
умови формування коронного розряду і просторового заряду, який 
йому передує. Таким чином, необхідно моделювати її шляхом 
застосування постійної напруги, яка створює електричні поля між 
пластиною та землею в діапазоні від -20 кВ/м до -25 кВ/м.  

C.3.5.2.2 Моделювання імпульсного поля  

Імпульсне поле можна змоделювати комутаційним імпульсом, 
з часом наростання від 100 мкс до 1000 мкс Нахил форми хвилі в 

момент початку наростання повинен бути між 2.108 та 2.109 

В/м/сек. Типовою формою хвилі є 250/2500, згідно зі стандартом 
IEC 60060-1 (важливим є лише допуск по фронту).  
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C.3.5.2.3 Кількісні величини, які мають перевірятись – 
Вимірювання, які мають бути виконані  

C.3.5.2.3.1 Електричні параметри  

Електричними параметрами, які слід перевірити і записати, є 
форма та величина напруг, які застосовуються (калібрування 
навколишнього поля, хвиля імпульсної напруги, пов'язаний з нею 
струм) для SRAT та ESEAT.  

Для виконання цієї умови, необхідно відрегулювати: 

- Постійну поляризуючу напругу, 

- Хвильовий імпульс, який дає старт емісії на однострижневому 
блискавкоприймачі: напруга, яку потрібно прикласти, визначається 
за допомогою спрощеної процедури «підвищення і зниження» так, 
щоб отримати величину U100 з кінцевою точністю в 1%.  

C.3.5.2.3.2 Геометричні умови  

Відстань d повинна бути строго однаковою (± 1 мм)для кожної 
конфігурації випробувань; її перевіряють перед виконанням 
випробувань для кожної конфігурації (див. Рис. С).  

C.3.5.2.3.3 Кліматичні параметри  

Кліматичні умови (тиск, температура, відносна вологість) 
мають записуватись на початку і всередині випробувань кожної 
серії, а також в кінці випробувань для конфігурації випробувань.  

Для того, щоб конфігурації випробувань SRAT та ESEAT 
вважались ідентичними (однакова напруга U100), зміни 
кліматичних параметрів повинні відповідати величинам, 
зазначеним нижче в таблиці. В іншому випадку, необхідно 
повторно виміряти напругу U100 перед виконанням випробувань 
наступної конфігурації.  

Таблиця C.3 – Відхилення кліматичних параметрів в 
процесі випробувань  

Параметр  Відхилення для обох 
конфігурацій випробувань 

Тиск  +/- 2% 

Температура  +/- 10°С 

Відносна вологість  +/- 20%  

Ці величини записують в звіті про випробування, але вони не 
є приводом для поправок.  
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C.3.5.2.3.4 Кількість імпульсних ударів на кожну 
конфігурацію  

Для кожної конфігурації буде записано 50 перших придатних 
імпульсних ударів. (Приклад не придатного імпульсного удару: 
запуск генератора). Час простою між двома імпульсними ударами 
повинен дорівнювати 2 хвилинам. Це значення слід витримувати 
протягом усіх випробувань.  

C.3.5.2.3.5 Вимірювання випереджувальної стримерної 
емісії ESEAT  

Вибраним критерієм для оцінки ефективності ESEAT є його 
здатність багаторазово формувати висхідний лідер раніше, ніж 
SRAT в тих самих умовах. Для кожного придатному імпульсу на 
SRAT та ESEAT ми вимірюємо значення Т – час емісії висхідного 
лідера. Цей час Т вимірюється від точки перетину осі часу з 
кривою імпульсної напруги і до часу, який відповідає раптовій 
зміні нахилу імпульсної напруги, пов’язаній з емісією.  

На основі вимірювань значень часу емісії висхідного лідера, 
виконаних для SRAT та ESEAT, розраховуються середні значення 
часу емісії, відповідно, Tmoy’SRAT та Tmoy’ESEAT ,на основі 

придатних імпульсів та за дотримання параметрів. Також 
обчислюються стандартні відхилення (σSRAT та σESEAT) по цих 

двох розподілах.  

C.3.5.2.4 Визначення випереджувальної стримерної 
емісії ESEAT  

Випереджувальну стримерну емісію визначають відносно 
еталонної хвилі, яка характеризується часом наростання Тm = 650 
мкс, та формою, представленою на Рис. С.5.  
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Рис. С.5 – Еталонна хвиля  

На еталонну хвильову криву, для якої значення напруженості поля 
EM встановлене рівним максимальному дослідному значенню 

напруженості поля EMexp, накладають дослідну криву.  

Tmoy’SRAT та Tmoy’ESEAT пов’язані з напруженістю полів E 

дослідною кривою. Виходячи з значень напруженості полів E, 
використовуючи еталонну форму хвилі, визначаємо значення часу 
емісії TSRAT та TESEAT відносно еталонної кривої, за якими 

обчислюємо випереджувальну стримерну емісію ∆T = TSRAT-TESEAT.  
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Рис. В.6 – Графічний принцип корекції  

 
С.3.5.2.5 Обґрунтування ефекту ESEAT  

Обчислюються середні значення TSRAT та TESEAT та стандартні 

відхилення σSRAT та σESEAT. Піддослідний блискавкоприймач 

буде вважатись ESEAT, якщо виконані всі наступні вимоги:  

TESEAT < TSRAT  

Σ ESEAT < 0,8 σSRAT  

TPTS – TPDA >10 мкс  

C.4 Структура та зміст звіту про випробування  

Мета цієї інструкції полягає в тому, щоб визначити загальні 
вимоги до звітів про лабораторні випробування. Цей документ 
визначає чіткі і повні процедури складання звітності для 
лабораторій, які повинні подавати звіти про випробування.  

Результати кожного випробування, виконаного лабораторією, 
повинні бути викладені точно, зрозуміло, однозначно і об’єктивно, 
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у відповідності до всіх інструкцій, що стосуються способів 
випробувань. Ці результати повинні міститись у звіті про 
випробування і мають включати всю інформацію, необхідну для 
інтерпретації результатів випробувань, і всю інформацію, 
необхідну для використаного методу.  

Особливу увагу слід приділити порядку складання звіту, 
особливо відносно представлення даних випробувань та простоти 
розуміння їх читачами. Слід ретельно розробляти формат, 
враховуючи особливості кожного конкретного типу випробувань, 
при тому заголовки мають бути стандартизованими, як вказано тут.  

Структура кожного звіту має включати, щонайменше, наступне: 

- Ідентифікація звіту  
- Заголовок чи тема звіту. 
- Назва, адреса та телефонний номер лабораторії випробувань.  
- Назва, адреса та телефонний номер підрозділу лабораторії, де 

виконувалось випробування, в тому разі, коли ці дані не такі, як 
у компанії, яка була призначена для виконання випробувань.  

- Унікальний ідентифікаційний номер (чи серійний номер) 
звіту про випробування. 

- Назва та адреса продавця/виробника. 
- Сторінки звіту мають бути пронумеровані, і має бути вказана 

повна кількість сторінок. 
- Дата складання звіту. 
- Дата (дати) виконання випробування (випробувань). 
- Підпис та посада чи еквівалентні ідентифікаційні дані особи 

(осіб), уповноважених ставити підпис під звітом лабораторії.  
- Підпис та посада особи (осіб), яка проводить випробування.  
- Опис об’єкта дослідження 

Опис досліджуваного зразка 
- Детальний опис та недвозначна ідентифікація 

досліджуваного зразка та/або установки для дослідження 
- Характеристики та стан досліджуваного зразка та/або 

установки для дослідження. 
- Фотографії, креслення та будь-яка інша доступна візуальна 

документація. 
- Стандарти та посилання  
- Ідентифікація стандарту, що використовується при 

випробуванні, та дата випуску цього стандарту. 
- Інші відповідні документи з вказаною датою. 
- Процедура виконання випробування.  
- Опис процедури випробування. 
- Обґрунтування всіх відхилень від відповідного стандарту, 

додатків до нього чи виключень з нього. 



СОУ NGA RAD 1515811.02 : 2021 
 

 

Громадська спілка „Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD)            97 

- Будь-яка інша інформація, що стосується конкретного 
випробування, наприклад, навколишні умови. 

- Конфігурація установки для випробувань. 
- Розташування обладнання в зоні випробувань та 

вимірювальна техніка. 
- Обладнання для випробувань, опис. 
- Опис обладнання, яке використовується для виконання 

випробувань, тобто, генератор, тощо. 
- Опис вимірювальних приладів. 
- Характеристики та дата калібрування всіх приладів, які 

використовуються для вимірювання величин, зазначених в 
стандарті. 

- Записані результати і параметри. 
- Результати вимірювань, спостережень або обчислень мають 

бути чітко ідентифікованими.  
- Вищезгадані результати мають бути представленими у вигляді 

таблиць, графіків, креслень, фотографій або іншої відповідної 
документації з візуальних спостережень.  

- Висновок про успішний/неуспішний результат випробування 
із зазначеною частиною випробування, яку даний зразок 
пройшов невдало, а також опис невдачі. Це має бути 
проілюстровано кресленнями, фотографіями або іншою 
відповідною документацією з візуальних спостережень.  

С.5 Догляд та обслуговування блискавкоприймачів ESEAT  

Для забезпечення належної роботи ESEAT, виробник у пам’ятці 
щодо перевірок і обслуговування зазначає заходи, яких слід вжити 
з метою забезпечення підтримки його виробу в належному стані, а 
також його обслуговування.  

Ця пам’ятка повинна містити, щонайменше, наступну 
інформацію: 

- Операцію (операції), яку слід виконати в процесі візуального 
огляду даної системи блискавкозахисту,  

- Операцію (операції), яку слід виконати в процесі повної 
перевірки даної системи блискавкозахисту,  

- Обладнання для випробувань, яке може знадобитись для 
виконання перевірки виробу, 

- Правильні критерії належного функціонування виробу,  
- Порядок роботи на випадок неналежного функціонування 

виробу.  

Якщо даний ESEAT потребує спеціального періодичного 
обслуговування (наприклад, заміни батарей), то це має бути 
вказано в спеціальній пам’ятці, яка поставляється разом з виробом.  
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Додаток D (Нормативний) ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ ВІД 
УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, СПРИЧИНЕНОГО 
БЛИСКАВКОЮ  

D.1 Запобіжні заходи проти ураження живих істот дією 
напруги дотику та крокової напруги  

D.1.1 Запобіжні заходи проти ураження кроковою 
напругою  

За певних умов близькість доземних провідників системи 
E.S.E зовні споруди може бути небезпечною для життя навіть у тому 
випадку коли дану систему E.S.E спроектовано і виготовлено згідно 
згаданих вище вимог.  

Виконання однієї з наступних умов зменшує цю небезпеку до 
допустимого рівня:  

а) ймовірність наближення осіб до струмовідводів зовні споруди, 
або тривалість їх перебування там є дуже низькою;  

b) система природних доземних провідників складається в 
типовому випадку більше, ніж з десяти колон великої 
металоконструкції споруди, або з кількох стовпів взаємозв’язаної 
сталевої конструкції, при забезпеченні електричної неперервності;  

c) контактний опір поверхневого шару ґрунту на відстані 3 м від 
доземного провідника не менший, ніж 100 кОм.  

ПРИМІТКА Шар ізолюючого матеріалу, наприклад, асфальту, 
товщиною 5 см (або шар гравію товщиною 15 см) зазвичай знижує 
небезпеку до допустимого рівня.  

Якщо не виконана жодна з цих умов, то слід вжити наступних 
захисних заходів проти ураження живих істот кроковою напругою:  

-  забезпечити ізоляцію відкритого доземного провідника, яка 
дозволяє витримувати імпульсну напругу 100 кВ, 1,2/50 мкс 
(наприклад, сітчастим поліетиленом, товщиною мінімум 3 мм) 

-  встановити фізичні обмеження та/або попереджувальні 
знаки для мінімізації ймовірності доторку до струмовідводів.  
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D.1.2 Запобіжні заходи проти ураження кроковою 
напругою  

За певних умов близькість доземних провідників системи 
E.S.E зовні споруди може бути небезпечною для життя навіть у тому 
випадку коли дану систему E.S.E спроектовано і виготовлено згідно 
вказаних вище вимог.  

Виконання однієї з наступних умов зменшує цю небезпеку до 
допустимого рівня:  

а) ймовірність наближення осіб до небезпечної зони на відстань 
менше 3 м до доземних провідників зовні споруди, або тривалість 
їх перебування там є дуже низькою;  

b) система природних доземних провідників складається в 
типовому випадку більше, ніж з десяти колон великої 
металоконструкції каркасу споруди, або з кількох стовпів 
взаємозв’язаної сталевої конструкції, при забезпеченні електричної 
неперервності;  

c) контактний опір поверхневого шару грунту на відстані 3 м від 
доземного провідника не менший, ніж 100 кОм.  

ПРИМІТКА Шар ізолюючого матеріалу, наприклад, асфальту, 
товщиною 5 см (або шар гравію товщиною 15 см) зазвичай знижує 
небезпеку до допустимого рівня.  

Якщо не виконана жодна з цих умов, то слід вжити наступних 
захисних заходів проти ураження живих істот кроковою напругою:  

-  забезпечити зрівнювання потенціалів за допомогою 
сітчастої системи уземлення;  

-  встановити фізичні обмеження та/або попереджувальні 
знаки для мінімізації ймовірності доступу в небезпечну зону на 
відстані 3 м від доземного провідника.  
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Додаток Е (Інформативний) Приклади значень коефіцієнта kc  

 
Рис. Е.1 – у випадку системи E.S.E з двома доземними 
провідниками та системою уземлення типу В  

 
 
 
 
 
 
 
 
Умовні позначення  
n - загальна кількість 
доземних провідників; 
c - відстань між двома 
сусідніми доземними 
провідниками; 
h - проміжок (або висота) 
між кільцевими 
провідниками;  

Рис. E.2 – Варіант, коли ряд систем E.S.E з’єднані між 
собою на рівні даху, і наявна система заземлення типу В  
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Коли використовуються додаткові кільця для кращого 
врівноваження струму блискавки, або як додаткові елементи для 
прийому ударів, то роздільна відстань покращиться (знизиться, 
див. Рис. E.3). Проте, для дуже високих споруд витримувати 
роздільну відстань насправді неможливо.  

ПРИМІТКА В останньому випадку необхідно буде з’єднати 
систему блискавкозахисту з металевим каркасом будівлі.  

 
Рис. E.3 – Приклади розрахунку роздільної відстані у 

випадку, коли доземні провідники з’єднані між собою за 
допомогою кілець.  
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БІБЛІОГРАФІЯ 

EN 50164-1 Компоненти систем блискавкозахисту – Вимоги до 
сполучних компонентів 

EN 50164-2 Компоненти систем блискавкозахисту – Вимоги до 
провідників та електродів уземлення 

EN 50164-3 Компоненти систем блискавкозахисту – Вимоги до 
ізолюючих іскрових розрядників 

EN 50164-4 Компоненти систем блискавкозахисту – Вимоги до 
деталей кріплення  

EN 50164-5 Компоненти систем блискавкозахисту – Вимоги до 
покриття електродів уземлення з огляду на ущільнення та 
можливість їх огляду 
 

EN 50164-6 Компоненти блискавкозахисту – Вимоги до 
лічильників ударів блискавки 

EN 50164-7 Компоненти систем блискавкозахисту – Вимоги до 
речовин, що покращують уземлення  

EN 61643-21 Пристрої захисту від низьковольтних імпульсів 
напруги – Частина 21: Пристрої захисту від імпульсів 
перенапруги, підключені до мереж телекомунікації та сигналізації 
- Вимоги до функціонування та способи випробування  

EN 61643-12 Пристрої захисту від низьковольтних імпульсів 
напруги – Частина 12: Пристрої захисту від імпульсів 
перенапруги, підключені до мереж телекомунікації та сигналізації 
– Принципи вибору та застосування  

 

 
 

 
 
 


