
Розрахунок LPS - Доземні провідники

LPS -  4544 - LPS www.fs-lps.com www.fs-lps.com 

• Крок 12. Визначення необхідної кількості доземних провідників 

• Крок 13. Використання природних компонентів в якості доземних провідників 

• Крок 14. Розміщення доземних провідників 

• Крок 15. Вибір матеріалів виконання елементів доземних провідників  

• Крок 16. Підбір комплектуючих для влаштування доземних провідників 

ЕТАП РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ
ДОЗЕМНИХ ПРОВІДНИКІВ

В даному розділі присутні скорочені посилання на нормативні документи:

• [1]  -  ДСТУ EN 62305-1:2012 «Загальні принципи»
• [2]  -  ДСТУ EN 62305-2:2012 «Керування ризиками»
• [3]  -  ДСТУ EN 62305-3:2021 «Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей»
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12

Доземний провідник (струмовідвід) — це частина зовнішньої системи блискавкозахисту, призначена для відводу 
струму блискавки від блискавкоприймача до уземлювача.

З метою зниження ймовірності пошкодження захищуваного об’єкту внаслідок протікання струму блискавки в LPS, дозем-
ні провідники потрібно розміщувати таким чином, щоб у разі удару блискавки в землю: 

а) були кілька паралельних шляхів струму; 
b) довжина шляхів струму була обмежена до мінімуму; 
c) вирівнювання потенціалів для струмопровідних частин будівлі здійснювалося відповідно до р.6.2 [3].

Для окремого вертикального блискавкоприймача ізольованої LPS достатньо влаштувати 1 доземний провідник. 

Для кожної неізольованої LPS кількість доземних провідників повинна бути не менше 2-х і розташовуватися вони повинні 
по периметру будівлі, що захищається, в залежності від архітектурних і практичних обмежуючих умов. 

Бажано, щоб доземні провідники розташовувалися по периметру на рівній відстані один від одного. Типові середні зна-
чення відстані між доземними провідниками вказані в Таблиці 4 [3]

Отже, для визначення необхідної кількості доземних провідників для розміщеної на будівлі LPS, необхідно визначити 
периметр захищуваної будівлі та поділити його значення на значення середньої відстані між доземними провідниками з 
Таблиці 4 [3] відповідно до вибраного класу LPS.

Перед початком розміщення доземних провідників рекомендуємо визначити, чи можна використати в якості доземних 
провідників природні компоненти, які вже є розміщеними на будівлі, що може спростити LPS  та здешевити її інсталяцію для 
замовника.

Визначення необхідної кількості доземних провідників

Таблиця 4 [3] - Типові значення відстані між доземними провідниками  
і міжкільцевими провідниками відповідно до класу LPS 

Клас LPS Середні відстані між струмовідводами, м

І 10

ІІ 10

ІІІ 15

ІV 20

Приклад: периметр будівлі 108 м, клас блискавкозахисту для захищуваної будівлі: ІІІ. При LPL-ІІІ середня відстань між 
доземними провідниками повинна становити 15 м. 

Необхідна кількість доземних провідників для даної будівлі: 108 / 15 = 7,2 = 7 доземних провідників.

При зворотній перевірці середня відстань становитиме: 108 / 7 = 15,42 м, що відповідає табл. 4 [3].

* інформацію взято з ДСТУ EN 62305-3:2021:    р. 5.3.1..3,  та р. Е.5.3.1 додатку Е.   
В проєкті вказуйте посилання на цей нормативний документ та відповідні його розділи!
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13  Використання природних компонентів в якості доземних провідників

Для збільшення загальної кількості паралельних провідників струму рекомендується використовувати природні компо-
ненти, які є виготовленими зі струмопровідних матеріалів, і які повинні постійно знаходитися в будівлі або на будівлі та не 
повинні змінюватися. Використання таких компонентів в якості струмовідводів зменшує падіння напруги в системі доземних 
провідників і скорочує електромагнітні перешкоди в будівлі. Однак слід гарантувати, що такі струмовідводи є електрич-
но неперервними по всьому шляху між системою блискавкоприймача і системою земляного закінчення.

В якості природних компонентів струмовідводів можна використовувати наступні компоненти: 

1. Металеві конструкції за умови, що: 
а) забезпечена надійна електрична неперервність між різними частинами (наприклад, з використанням пайки твердим 

припоєм, зварювання, гофрування, фальцевих з'єднань, закручування або болтового з’єднання);

б) вони виготовлені з матеріалу, площа поперечного перерізу і розміри якого не менші ніж в Таблиці 6 [3] (див.крок 10): 

- для міді та нержавіючої сталі: переріз 50 мм2 (діаметр 8 мм); 
- для алюмінію: переріз 70 мм2 для плоского провідника або 50 мм2 для круглого провідника; 
- для поцинкованої сталі: переріз 50 мм2. 

* труби, по яких протікають горючі або вибухонебезпечні суміші, не повинні розглядатися в якості природних компонентів 
доземного провідника, якщо у фланцевих з'єднаннях використовуються неметалеві прокладки або якщо сторони фланця 
пов'язані іншим надійним способом.

2. Металеві, електрично неперервні конструкції будівлі, армовані бетоном 

Сталевий риштунок (арматуру) у будинках із залізобетонними конструкціями можна використовувати як природній ком-
понент LPS згідно п. 4.3 [3], якщо забезпечена електрична безперервність сталевого риштунку по всій довжині колони.

Для забезпечення електричної безперервності сталевого риштунку, стрижні повинні з'єднюватись між собою шляхом  
зварювання (довжина шва не менше 50 мм), затискання злучниками або в'язанням (довжина в'язання не менше 20 діа-
метрів стрижня) (див. рис. Е.5 [3]). Стрижні, що з'єднані звичайним в'язанням, яке є найбільш популярним у будівництві,  
не можна використовувати в якості струмовідводів.

Рисунок Е.5 [3]. Типові способи з'єднання стрижнів риштунку у бетоні

Зварні з'єднання
(придатні для LPS)

 Щоб упевнитись у відповідності сталевого риштунку для використання як природнього 
компонента LPS потрібно отримати будівельну документацію та креслення від забудовника. 
Також таке рішення потрібно погодити в завданні на проєктування. 

Дотримання вимоги щодо максимального загального опору 0,2 Ω можна перевірити шля-
хом вимірювання опору між системою перехоплювачів і контактними закладними уземлення 
на рівні землі за допомогою придатного випробувального обладнання, здатного виконувати 
вимірювання за чотирипровідною схемою (два струмових провідники і два потенційні про-
відники), як показано на рисунку справа. Величина вимірювального струму, який вводиться, 
має становити близько 10 А.

В'язані з'єднання
(придатні для LPS)

Затискні з'єднання
(придатні для LPS)

В'язані з'єднання
(не придатні для LPS)

Якщо не можна гарантувати електричну безперервність стрижнів риштунку природних струмовідводів, то потрібно 
встановлювати звичайні доземні провідники.

Для більшості будівель, які вже є збудованими, використання сталевого риштунку з/б колон не є рекомендованим, 
адже дуже важко перевірити відповідність сталевого риштунку для використання у якості ДП та влаштування точок приєд-
нання до риштунку може нашкодити цілісності з/б колони.
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Хорошим рішенням для влаштування доземних провідників у з/б колонах нових будівель, де використовуються в'я-
зані з'єднання, є влаштування в колоні додаткового сполучного провідника (наприклад, з непокритої сталі ø 10 мм) по 
всій довжині колони, який буде з'єднаний з сталевим риштунком (~ кожних 3 м) за допомогою в'язання або затискачів.

3. З'єднаний сталевий каркас будівлі 

У будівлях з наявністю суцільних металевих колон, такі колони можна використати у якості доземних провідників.

При цьому потрібно забезпечити виводи сполучного провідника (наприклад, круглого ста-
левого провідника d8..10 мм), який з'єднано з колоною шляхом приварення (довжина зварного 
шва не менше 50 мм) або болтового з'єднання.

Якщо металева колона, яка використовується в якості природнього ДП, прохо-
дить відкрито  в приміщенні, де знаходяться люди, необхідно забезпечити заходи 
захисту від напруги дотику за допомогою влаштування екрану (наприклад, за допо-
могою обшивки), огородження або попереджувальних табличок про заборону підхо-
дити до колони під час грози.

Для забезпечення влаштування виводів сполучного провідника від колони, по-
трібно узгодити місця їх розміщення із замовником та генпідрядником, та надати 
завдання на їх виконання будівельникам. 

При використанні стрижнів риштунку з/б колон у якості доземного провідника або влаштуванні додаткового провідника 
в колоні, на верхньому та нижньому рівні колони потрібно влаштувати закладну для приєднання стрижня риштунку до 
зовнішніх компонентів LPS (системи перехоплювачів та системи земляного закінчення), яка проходитиме крізь бетон та яка 
приварена або притиснута до стрижнів риштунку.

Для забезпечення влаштування в колоні сполучного провідника та закладних для приєднання зовнішніх компонентів LPS, 
потрібно узгодити місця їх розміщення із замовником та генпідрядником, та надати завдання на їх виконання будівельникам.

Рішення по влаштуванню провідників та додаткових елементів у з/б колонах потрібно узгоджувати на етапі проєктування 
розділу АР будівлі та також враховувати їх у архітектурних розділах проєкту.

Приклад 1. Влаштування закладної  
та додаткового провідника у з/б колоні

Приклад 2. Влаштування закладної  
та використання риштунку з/б колони
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2 - злучник універсальний (C-011 ST); 
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4 - сталева колона
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2а - злучник хрестовий (C-021 NI); 
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6 - сталевий риштунок з/б колони
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Приклади: 

а) Будівля з легкокозбірних металевих конструкцій, металеві колони з площею поперечного перерізу більшою ніж 
вказана в Таблиці 6 [3] щодо сталі. Дані колони можна використати в якості доземних провідників - приєднавши зверху 
до системи перехоплювачів (для цього до колони можна приварити і вивести через фасад металевий дріт діаметром не 
менше ніж 8 мм, до якого приєднати провідник блискавкоприймача) та знизу до системи уземлення (також через виве-
дення дроту). При цьому кількість таких приєднаних колон, що використовуватимуться як доземні провідники, повинна 
бути не меншою ніж розрахована в кроці 12. 

б) Колони будівлі є залізобетонними, їх сталевий риштунок з’єднаний між собою зварюванням та забезпечується 
його електрична неперервність. Такий сталевий риштунок можна використати в якості природнього доземного про-
відника. Для приєднання зовнішніх компонентів LPS до риштунку потрібно передбачити влаштування закладних точок, 
які проходитимуть крізь бетон. Кількість колон, які використовуватимуться для доземних провідників, повинна бути не 
меншою ніж розрахована в кроці 12.

в) Колони будівлі є залізобетонними, їх сталевий риштунок з’єднаний між собою в'язанням та його електрична 
неперервність не забезпечується. В таких з/б колонах можна влаштувати додатковий сполучний провідник із не-
покритої сталі діам. 10 мм по всій довжині колони. Для приєднання зовнішніх компонентів LPS до сполучного провідника 
потрібно передбачити влаштування закладних точок, які проходитимуть крізь бетон. Кількість колон, які використову-
ватимуться для доземних провідників, повинна бути не меншою ніж розрахована в кроці 12.

* інформацію взято з ДСТУ EN 62305-3:2021:     р. 4.3, р. 5.3.5,  р. Е.4.3 та р. Е.5.3.5 додатку Е. 
В проєкті вказуйте посилання на цей нормативний документ та відповідні його розділи!

> Водостічну трубу, яка задовольняє умовам природних струмовідводів відповідно до п. 5.3.5 [3], можна використовувати 
в якості природнього доземного провідника. 

> Як природні доземні провідники можуть використовуватися арматурні стержні стін або бетонні колони і сталеві каркас-
ні конструкції. 

> З'єднання з системою перехоплення слід встановлювати на верхній частині покриття стін, а з системою уземлення - на 
нижній частині з армованими стержнями бетонних стін, якщо це доцільно. 

> Якщо система перехоплення з'єднана з провідними частинами колон в будівлі і з еквіпотенційним з'єднанням на рівні 
землі, частина струму від блискавки протікає через ці внутрішні струмовідводи. Магнітне поле цього часткового струму 
блискавки може впливати на сусіднє обладнання і має розглядатися під час проєктування внутрішньої LPS і електричних та 
електронних установок.

!! Рішення щодо використання металевого фасаду, колон, водостічних труб чи інших конструкцій в якості природнього 
компонента LPS обов'язково потрібно погодити із замовником та затвердити у завданні на проєктування!

4. Металеві частини фасаду, профільовані елементи і опорні металеві конструкції фасаду за умови, що:

а) їх розміри відповідають вимогам табл. 6 [3], а товщина металевих листів або металевих труб не менша 0,5 мм; 
б) забезпечена їхня електрична неперервність у вертикальному напрямку.

Якщо електрична безперервність з'єднання металевих листів не гарантована, потрібно влаштувати додаткові перемички 
для забезпечення електричного з'єднання між листами.

Металеві фасади, що включають в себе порівняно малі елементи, які не пов'язані між собою, не можуть використовува-
тися в якості системи природніх доземних провідників або електромагнітного екранування.
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14    Розміщення доземних провідників

Зовнішні доземні провідники встановлюють між системою блискавкоприймачів і системою земляного закінчення. По 
можливості рекомендовано використовувати природні доземні провідники в будівлі (див. крок 13). 

По периметру будівлі потрібно влаштувати розраховану необхідну кількість доземних провідників (дивіться крок 12) з 
забезпеченням середньої відстані між ними згідно Таблиці 4 [3] та врахуванням вимог і рекомендацій, вказаних нижче. 

При виборі місць розміщення струмовідводів потрібно вважати на те, що якщо струм блискавки розподіляється по де-
кількох струмовідводах, ризик бокового удару і виникнення електромагнітних перешкод всередині будівлі знижується.  
Тому, в міру можливості, струмовідводи повинні розміщуватися рівномірно по периметру будівлі і з симетричною конфігурацією.

• Допускається зміна в відстані струмовідводів ± 20%, якщо середня відстань відповідає 
Таблиці 4 [3] (див. Е.5.3.1 [3]).

• Рекомендовано, щоб відстань між доземними провідниками була не меншою, ніж 1/3 від-
стані, що зазначена в табл. 4 [3] (наприклад, 5 м для LPL-III).

На рисунку справа при периметрі будівлі 54 м (18+9+18+9), середня відстань міжс трумо-
відводами складає 54/4 = 13,5 м, що є прийнятно до таблиці 4 [3] при LPL III.

• Якщо є така можливість, доземні провідники потрібно встановлювати так, щоб вони були 
прямим продовженням провідників від блискавкоприймача чи сітки блискавозахисту. 

• Доземні провідники потрібно прокладати по прямих і вертикальних лініях так, щоб шлях струму до землі був найкорот-
шим і найбільш прямим. 

• Доземні провідники повинні бути якомога коротшими, щоб забезпечити (по можливості) найменшу індуктивність; 

• Якщо встановити доземні провідники на бічній стороні будівлі неможливо з при-
чини практичних або архітектурних обмежень, струмовідводи, які повинні знаходитися на цій 
стороні, слід встановлювати на інших сторонах будівлі як додаткові компенсаційні доземні 
провідники (див. Е.5.3.1 [3]). Відстань між цими струмовідводами повинна бути не менше 1/3 
відстаней, зазначених у Таблиці 4 [3]. 

На рисунку справа необхідний доземний провідник із середини сторони будівлі довжиною 
30 м перенесено як компенсуючий на сторону довжиною 15 м, при цьому відстань до най-
ближчого проектованого є не меншою ніж 5 м (1/3 від середньої відстані 15 м для LPL III).

• Не рекомендується прокладання струмовідводів у вигляді петель, але там, де цього уникнути неможливо, повинна бути 
дотримана безпечна відстань s (див. Додаток 4), виміряна поперек відстані між двома точками на провіднику. 

• Кільцеві з'єднання доземних провідників (горизонтальні пояси) не є обо'язковими, але їх влаштування на рівні землі 
та кожних 10-20 м по висоті відповідно до Таблиці 4 буде хорошим рішенням, яке знижує ймовірність небезпечного іскріння 
і полегшує захист внутрішніх установок (див. примітки 1 та 2 р. 5.3.1 [3]). Якщо в якості струмовідводів використовується 
металева структура сталевих конструкцій або з’єднана між собою арматура, то в кільцевих провідниках немає необхідності.

• По можливості доземні провідники повинні розміщуватися на відстані від внутрішніх мереж і металевих елементів, щоб 
уникнути необхідності еквіпотенційного з’єднання цих елементів з LPS.

• Якщо збільшується кількість струмовідводів, безпечна відстань S може скорочуватися відповідно з коефіцієнтом kс 
(див. р. 21 на стор. 71).

• Потрібно розміщувати доземні провідники таким чином, щоб між ними і будь-якими дверми і вікнами забезпечувалась 
безпечна ізоляційна відстань s (див. р. 21 на стор. 71). 

Відповідно до розділу 8 [3] для захисту людей від небезпеки напруги дотику, для LPS з кількістю доземних провід-
ників менше 10, доземні провідники потрібно розміщувати на відстані не менше 3 м від входів в будівлю та місць мож-
ливого перебування людей за нормальних умов експлуатації.

• Якщо немає можливості витримати відстань 3 м від струмовідводу до входу в будівлю, потрібно прокласти доземний 
провідник в ізолюючій пластиковій трубці із товщиною стінки не менше 3 мм (наприклад, в трубці d20 мм арт. К-201), що 
забезпечує імпульсну міцність у  100 кВ, 1,2/50 мкс! 

18 м

LPS III

9 м

LPS III
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Доземні провідники, які не ізольовані від захищуваної будівлі, можна встановлювати таким чином: 
• Якщо стіна виконана з негорючого матеріалу, то доземні провідники можуть бути закріплені на поверхні стіни або про-

ходити в стіні; 

• Якщо стіна виконана з горючого матеріалу, то доземні провідники можуть бути закріплені на поверхні стіни так, щоб 
підвищення їх температури при протіканні струму блискавки не створювало небезпеки для матеріалу стіни; 

• Якщо стіна виконана з горючого матеріалу і підвищення температури провідників становить для нього небезпеку (на-
приклад, стіна з утеплювачем), доземні провідники повинні розташовуватися таким чином, щоб відстань між ними і стіною 
завжди перевищувала 0,1 м. Металеві скоби для кріплення струмовідводів можуть бути у контакті зі стіною. 

• Якщо не можна забезпечити відповідну відстань від доземного провідника до горючого матеріалу, то переріз провідника 
має бути не менше 100 мм2.

• Якщо з архітектурних міркувань доземні провідники не можна розмістити на поверхні стін, їх слід встановлювати на 
відкритих щілинах в цегляній кладці. В цьому випадку необхідно забезпечувати безпечну ізоляційну відстань S  між струмо-
відводом і металевими елементами всередині будівлі. 

• Не рекомендується встановлювати доземні провідники безпосередньо на зовнішній штукатурці, тому що вона може 
руйнуватися в результаті теплового розширення. Крім того, в результаті хімічної реакції штукатурка може вицвітати. Руйну-
вання штукатурки найімовірніше може відбутись в результаті підвищення температури і механічних сил, що викликаються 
струмом блискавки; провідники з покриттям з ПВХ запобігають утворенню плям.

• Не слід прокладати доземні провідники у водостічних трубах, навіть якщо вони покриті ізоляційним матеріалом, оскіль-
ки вплив вологи в водостічних трубах може призвести до корозії провідників. 

• Відповідно до Е.5.3.3.[3], доземні провідники необхідно встановлювати в кожному виступаючому куті будівлі (споруди) 
(де це є можливим). При цьому, можна не встановлювати доземний провідник на відкритому куті, якщо виконується одна  
з двох наступних умов:

а) відстань до найближчого доземного провідника становить 1/4 відстані з таблиці 4 [3] чи менше; 

b) відстань до обох суміжних струмовідводів становить половину відстані згідно з Таблицею 4 [3] або є меншою.

Приклади будівель з LPL IV, для яких не потрібне встановлення струмовідводів у деяких виступаючих кутах:

Рисунок Е.36 - Встановлення зовнішньої LPS на 
будівлі з різнорівневим дахом

1 - горизонтальний провідник блискавкоприймача;   
2 - доземний провідник (струмовідвід); 
3 - Т-подібне антикорозійне з'єднання; 
4 - контрольне з'єднання; 
5 - розташування уземлення типу В; 
6 - Т-подібне з'єднання на коньку даху; 
7 - розмір комірки сітки.
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• У будівлях з багатьма струмопровідними частинами на зовнішніх стінах провідники від блискавкоприймача і системи 
земляного закінчення повинні з'єднуватися з провідними частинами будівлі в багатьох точках (див. Е.5.3.4.2 [3]). Це скоро-
тить безпечну відстань S. В результаті цих з'єднань провідні частини будівлі використовуються в якості доземних провідни-
ків, а також в якості шин вирівнювання потенціалів. 

Для будівель з металевими фасадами (з сендвіч-панелей), для яких використовуються 
проектні доземні провідники, потрібно виконати приєднання струмовідводу до нижньої ча-
стини фасаду. З'єднання провідника з частинами металевого фасаду можна виконати за 
допомогою пластини-скоби тримача дроту (арт. К-308) або клеми (арт. С-099).  

1 - металевий фасад (сендвіч-панель)
2 - доземний дровідник (W-08/AL)
3 - пластина скоба (К-308)
4 - злучник (С-011)

Також з'єднання з доземним провідником потрібно виконати з:
- металевою водостічною ринвою (за допомогою тримача дроту до ринви арт. С-061);
- металевою водостічною трубою на рівні близько землі (за допомогою хомута універсального арт. Н-820);
- металевим покриттям виступаючих частин на фасаді (за допомогою злучника арт. С-011 чи клеми арт. С-092). 

• Всі внутрішні колони і всі внутрішні розділові стіни з провідними частинами, наприклад, стрижнями сталевої арматури, 
які не відповідають умовам безпечної відстані, повинні з'єднуватися з системою блискавкоприймача (системою земляного 
закінчення) у відповідних точках.

• У великих плоских будівлях (промислові споруди, виставкові зали та ін.), з розмірами, які вчетверо перевищують крок 
доземних провідників згідно табл. 4 [3], потрібно встановити додаткові внутрішні доземні провідники, де це можливо, при-
близно що кожні 40 м. Це можна забезпечити, використовуючи внутрішні колони як природні доземні провідники. 

• У закритих дворах периметром понад 30 м належить встановити доземні провідники з типовим кроком, відповідно до 
таблиці 4 [3].

• Для забезпечення естетичного вигляду доземних провідників, дозволяється покривати їх тонким шаром фарби.

* інформацію взято з ДСТУ EN 62305-3:2021:      р. 5.3.1..4,  р. Е.4.3.7, р. Е.5.3.1 та р. Е.5.3.4  додатку Е. 
В проєкті вказуйте посилання на цей нормативний документ та відповідні його розділи!

Влаштування доземних провідників в будівлях з навісною частиною

В будівлях з навісною частиною, для того щоб 
знизити ймовірність того, що людина, яка стоїть під 
навісною конструкцією, стане альтернативним шля-
хом струму блискавки, що протікає по прокладено-
му по стіні доземному провіднику, фактичне розта-
шування d (див. рисунок справа) має задовольняти 
наступні умови: 

d > 2,5 + s,       
де s - безпечна ізоляційна відстань (див. Додаток 4). 

Значення 2,5 визначає висоту на рівні кінчиків 
пальців людини, коли вона витягує свою руку верти-
кально.

Якщо відстань d не задовільняє умову (d < 2,5+s), 
провідник, який проходить під навісною частиною, 
потрібно ізолювати або екранувати.

* інформацію взято з ДСТУ EN 62305-3:2021:      р. Е.4.2.4.2  додатку Е. 
В проєкті вказуйте посилання на цей нормативний документ та відповідні його розділи!
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Доземні провідники потрібно виконувати з матеріалів, вимоги до яких описані в розділі «Вибір матеріалів виконання еле-
ментів блискавкоприймачів» (див. крок 10). 

Компоненти LPS повинні бути виконані з матеріалів, перелічених у Таблиці 5 [3], або з інших матеріалів з рівноцінними 
механічними, електричними і хімічними (корозія) технічними характеристиками. Відповідно до р. Е.5.6.2.2 додатку Е до [3] 
LPS слід виготовляти з антикорозійних матеріалів, наприклад, міді, алюмінію, нержавіючої і оцинкованої сталі. При цьому 
для кріплень можна використовувати компоненти, виготовлені з неметалевих матеріалів (пластик) (див. крок 10). 

• З практичного досвіду для зручності в монтажі, в якості доземного провідника, який виконується 
відкрито по фасаду, для більшості типів фасадів рекомендуємо використовувати твердий алюмі-
нієвий дріт ø 8 мм (арт. W-08/AL).

• При влаштуванні доземних провідників методом натягування рекомендуємо використовувати 
оцинкований дріт ø 8 мм (арт. W-08/ST), який є менш пластичним в порівнянні з алюмінієвим.

Доземні провідники можуть бути виконані з відмінних від блискавкоприймачів матеріалів, але в такому випадку потрібно 
зважати на контакти агресивних між собою матеріалів: міді з оцинкованою сталлю або алюмінієм. 

Приклад: блискавкоприймачі і провідники по покрівлі виконані з міді, доземні провідники виконані з оцинкованої сталі, 
приєднання доземних провідників до провідників системи перехоплення виконані з допомогою біметалічних з’єднувачів 
(CU/OC або NI).

* інформацію взято з ДСТУ EN 62305-3:2021:    р. 5.3.6,  та р. Е.5.3.6 додатку Е. 
В проєкті вказуйте посилання на цей нормативний документ та відповідні його розділи!

Болтове контрольне з’єднання дроту доземного провідника зі смугою уземлення рекомен-
довано виконувати на висоті 0,3 - 0,7 м. Влаштування коробки для фасадного з'єднання не ви-
магається, проте є хорошим рішенням при влаштуванні доземного провідника приховано (під 
утепленням або в трубці).

   Встановлення контрольного злучника

Контрольні злучники повинні встановлюватись в місцях з’єднання доземних провідників з системою земляного закін-
чення. Контрольні злучники використовують для того, щоб існувала можливість роз’єднати систему земляного закінчення 
від доземних провідників та блискавкоприймачів, та виміряти опір уземлення. 

У випадку використання металевих колон як природних доземних провідників, також 
потрібно проводити з'єднання уземлення зі сталевими колонами через використання 
сегментів провідника і контрольних злучників. 

У випадку прокладання доземних провідників у з/б колонах та влаштування кільцево-
го уземлювача у фундаменті, влаштування контрольних злучників не потрібно!
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провідник

до заземлюючого
пристрою
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3
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00
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00
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1 - контрольний злучник (C-031 ST); 
2 - дріт алюмінієвий ø 8 мм; 
3 - смуга оцинкована 25х4 мм;
4 - тримач для смуги (Н-037);
5 - стрічка антикорозійна (G-115)

Приклад влаштування контрольного з'єднання:

15    Вибір матеріалів виконання елементів доземного провідника
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16    Вибір комплектуючих для влаштування доземних провідників

• Відкрите прокладання провідника по цегляній або бетонній стіні

16.1      Відкрите прокладання доземного провідника

матеріал / тип стіни артикул кріплення

• цегла/бетон без утеплення

Н-031
Н-032
Н-011
Н-012

шпилька  
з дюбелем  

в комплекті

• цегла/бетон з негорючим 
утеплювачем 50..100 мм

Н-033 
Н-013

шпилька  
з дюбелем  

в комплекті

• цегла/бетон з горючим  
утеплювачем 50..100 мм

Н-034 
Н-014

шпилька  
з дюбелем  

в комплекті

При відкритому прокладанні провідника по цегляній або бетонній стіні рекомендовано вико-
ристовувати тримачі металеві (арт. Н-031..034) або пластикові (арт. Н-011..014), в комплекті 
яких є шпилька з дюбелем розпірним. 
При використанні пластикових тримачів рекомендовано на початку та в кінці лінії струмо-
відводу закріпити його з допомогою металевих тримачів для кращої фіксації та уникнення 
розщеплення пластикових тримачів. 
Якщо утеплювач є горючим, потрібно використати тримачі з довшою шпилькою (арт. Н-034, 
Н-014), щоб  забезпечити дистанцію 10 см між дротом та горючим матеріалом.
При необхідності вживання заходів захисту від напруги дотику, нижніх 2 м доземного про-
відника можна прокласти в ізоляційній трубці (арт. К-201) з товщиною стінки >3 мм, трубку 
кріпити скобами (арт. К-203).

Наступним кроком після розміщення доземних провідників LPS і вибору матеріалів провідників є вибір комплектуючих 
блискавкозахисту (кріплень, злучників) для реалізації інсталяції струмовідводів на будівлі. 

В рекомендаціях далі наводимо приклади підбору елементів блискавкозахисту для влаштування доземних провідників 
на стінах будівлі.

Н-011..014

Н-031..034

• Відкрите прокладання провідника по металевому фасаді

матеріал / тип стіни артикул кріплення

• сендвіч-панелі
• металопрофіль
• металева обшивка
• сайдинг

Н-020 (Н-021)

Н-016 (Н-015)

Н-019

[1х] К-903
[1х] К-902
[2х] К-901

• фасад зі скла  
з металевим каркасом

Н-020 (Н-021)

Н-016 (Н-015)

[1х] К-903
[1х] К-902

• приєднання  
металевого фасаду

К-308
С-011

[2х] К-901

При відкритому прокладанні провідника по металевому фасаді рекомендовано 
використовувати тримачі металеві (арт. Н-020) або пластикові (арт. Н-016), тримачі 
кріпити до фасаду за допомогою дахового шурупа з підкладкою (арт. К-901..903). 
Тримачі арт. Н-021 та Н-015 постачаються із шурупом та підкладкою в комплекті.
Нижню частину металевого фасаду потрібно приєднати до доземного провідника 
за допомогою пластини-скоби (арт. К-308), скобу кріпити до фасаду 2-ма шурупа-
ми або заклепками.

Н-015

Н-021

Н-019

К-308

~1
00

0

H-021

K-308

C-011

~1
00

0

H-033
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• Прокладання провідника по водостоку та по дереву

матеріал / тип конструкції артикул кріплення

• водостічна труба ø60..140 мм Н-820  
Н-821

обтискання 
труби

• дерево   Н-029 [2х] цвях

При прокладанні провідника по водостічній трубі, дріт кріпити до водостоку 
за допомогою хомута металевого (арт. Н-820 NI), який прижимає дріт напря-
му до труби, або хомута з пластиком (арт. Н-821). 
Якщо діаметр труби >140 мм, можна використати 2 поєднані тримачі Н-820.
Якщо водостічна труба виконана із міді, можна використати поміднену вер-
сію хомута (арт. Н-820 CU), при цьому також потрібно використовувати мід-
ний дріт.
При прокладанні провідника по дереву, потрібно забезпечити відступ  
>10 см від провідника до дерева. Дріт можна прокласти на тримачах дис-
танційних (арт. Н-029). Тримач кріпити до дерева за допомогою 2-х цвяхів 
або шурупів по дереву.

H-820

H-821

H-029

H-820

C-061

• Влаштування натягування доземного провідника при висоті до 30 м

16.2     Прокладання провідників методом натягування

матеріал / тип стіни артикул кріплення

• цегла/бетон без утеплення
• цегла/бетон з  

утеплювачем <100 мм

К-271 + C-032
+ [2x] K-274

забивання 
труби К-274  

в отвір ø 29 мм

• цегла/бетон з  
утеплювачем >100 мм

К-271 + C-032
+ [2x] K-276

забивання 
труби К-276  

в отвір ø 29 мм

• металевий каркас  
або конструкція

К-271 + C-032
+ [2x] K-274

приварювання 
труби К-274 
до каркасу чи 
конструкції

Для прокладання доземного провідника по стіні з цегли чи бетону висотою до 30 м для здешев-
лення обладнання та робіт можна використати метод натягування, закріпивши 2 натяжні труби 
(арт. К-274) зверху та знизу місця влаштування доземного провідника, та натягнути між ними дріт 
або трос, закріпивши його зверху злучником (арт. С-032) та знизу натяжним зажимом (арт. К-271).

Для влаштування труби (арт. К-274) довжиною 400 мм, потрібно виконати отвір в стіні ø 29 мм за 
допомогою свердла та забити трубу в стіну на ~200 мм. Якщо наявний утеплювач товщиною >100 
мм або незначні декоративні виступи на стіні, можна використати трубу довжиною 600 мм (арт. 
К-276). Після влаштування труби отвір в трубі потрібно залити монтажною піною.

При наявності горючого утеплення необхідно забезпечити дистанцію 10 см між стіною та дротом.
Для влаштування натягувань на металевих конструкціях (наприклад, металевому каркасі), натяж-
ну трубу потрібно надійно закріпити до каркасу, наприклад, приварюванням.

• При влаштуванні натягувань використовуйте оцинкований дріт ø 8 мм або оцинкований трос ø 
9.1 мм, оскільки алюмінієвий дріт є більш пластичним та може деформуватись чи перетертись 
від коливань.

• При необхідності обходу декоративних елементів або для влаштування провідника на висоті 
>30 м, можна влаштувати 2-рівневе натягування, використавши 2 повних комплекти натягу-
вання, при цьому потрібно надійно зафіксувати проміжні злучники (наприклад, використовуючи 
гровери). Влаштування лише додаткової труби (К-274) посередині натяжного провідника не ре-
комендується, оскільки можливе перетирання дроту від труби.  

• При обслуговуванні LPS (проведенні планових перевірок), потрібно дотягувати болти натяжного 
зажиму (арт. К-271).

K-271

K-274

до
 3

0м

С-032

К-274

К-271

К-274

С-032

Н-032
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• Прокладання провідника під утеплювачем або в штробі

16.3     Приховане прокладання доземного провідника

матеріал / тип стіни артикул кріплення

• стіна з негорючим  
утеплювачем (мінвата)

• вентильований фасад  
(прокладання під мінвату)

К-308 [2х] гвинт з 
дюбелем

• стіна з горючим  
утеплювачем (пінопласт) К-201

[1х] К-203 + 
[2х] гвинт з 
дюбелем

• вентильований фасад 
(прокладання між утеплювачем  
і облицюванням)

Н-033 
Н-013

шпилька  
з дюбелем  

в комплекті

Якщо на момент влаштування LPS утеплення ще не влаштовано, можна 
прокласти доземні провідники приховано під утепленням.
Під негорючим утеплювачим (наприклад, мінватою) провідник можна прокласти безпосередньо під 
утеплювач, закріпивши його скобами (арт. К-308) та гвинтами з дюбелем до стіни. 
Під горючим утеплювачем (наприклад, пінопластом), провідник потрібно прокласти в термостійкій 
пластиковій трубці (арт. K-201), трубка при цьому з’єднується за допомогою з’єднувачів (арт. K-202) 
та кріпиться до стіни зажимами (арт. K-203), що монтуються з допомогою 2-х гвинтів з дюбелем.
Для прихованого прокладання провідника під вентильований фасад, можна дріт прокласти під уте-
плювачем з мінвати, закріпивши його скобами (арт. К-308) до стіни, або прокласти провідник між уте-
плювачем та облицюванням, закріпивши його тримачами зі шпилькою та дюбелем (арт. Н-033...034).
При влаштуванні провідника приховано, контрольне з'єднання влаштувати в фасадній коробці: для 
утеплювача товщиною 50 мм - в коробці арт. К-681, для утеплювача ≥ 100 мм - в коробці арт. К-682.

К-308

К-201

К-202

• Прокладання провідника в трубці біля дверей та у місцях перебування людей

матеріал / тип стіни артикул кріплення

• цегляна або бетонна стіна К-201
[1х] К-203 + 
[2х] гвинт з 
дюбелем

• металевий фасад К-201 [1х] К-203 + 
[2х] К-901

При необхідності вживання заходів захисту від напруги дотику, нижніх 2 м доземного провідника мож-
на прокласти в ізоляційній трубці (арт. К-201) з товщиною стінки >3 мм. Трубка постачається по 2 м. 
Для кріплення трубки довжиною 2 м використати 3 скоби (арт. К-203). Скоби (арт. К-203) кріпити до 
цегляної або бетонної стіни з допомогою 2-х гвинтів з дюбелем, або до металевого фасаду з допомо-
гою 2-х шурупів з підкладкою (арт. К-901). При влаштуванні трубки, контрольне з'єднання рекомендо-
вано влаштувати в фасадній коробці (арт. К-681).

~1000

К-308

К-203

К-681

25
00 ~1

00
0

20
00

К-203

К-201

К-681

• Прокладання провідника на ізоляційних стержнях по трубі

16.4     Прокладання провідника на ізоляційних стержнях

матеріал / тип конструкції артикул кріплення

• металева труба ø100..400 мм
К-750
К-770

[1х] К-870  
+ [1х] К-830

При необхідності прокладання доземного провідника по металевій трубі ізольовано, можна 
використати ізоляційні стержні: арт. К-750 (довжина 500 мм, М8-М8) чи арт. К-770 (довжина 
750 мм, М8-М8).
Для визначення необхідного розміру ізоляційного стержня потрібно провести розрахунок 
роздільної відстані S.
Ізоляційний стержень кріпити до труби за допомогою універсальної обойми (арт. К-870).
Провідник кріпити до стержня за допомогою тримача металевого (арт. К-830) чи пластико-
вого (арт. К-818).
Ізоляційні стержні кріпити з кроком не більше 1 м.

К-870

К-750

>S>S

К-870

К-750

К-830
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• Влаштування додаткового сполучного провідника в з/б колоні

16.5     Влаштування доземного провідника в з/б колоні

артикул тип примітка

К-401 NI закладна точка заземлення
встановлення на 

етапі спорудження 
з/б колони

С-021 NI злучник для з'єднання  
закладної з провідником

- провідник із непокритої сталі 
ø8..12 мм

С-099 ST клема М10 для приєднання  
провідника LPS до закладної встановлення на 

етапі влаштування  
фасадних системW-08/ST оцинкований провідник ø8 мм

Для влаштування сполучного провідника та додаткових закладних  
елементів у з/б колоні всі рішення потрібно погодити з генпроєктувальни-
ком будівництва та підготувати завдання будівельникам, які виконувати-
муть всі вузли при спорудженні з/б колони.
Місця влаштування виводів повинні також бути узгоджені з інсталяторами фасадних систем, 
щоб вчасно підключити провідники LPS до точки заземлення до повного зашивання фасаду.
З'єднювальні елементи (злучники), які влаштовуються в бетоні, повинні бути виконані із нер-
жавіючої сталі або сталі без покриття, оскільки оцинкована сталь негативно впливає на бетон.
Сполучний провідник потрібно з'єднувати із сталевим риштунком колони зваркою або в'язан-
ням ~ що кожних 3 м.
Якщо в якості заземлюючого пристрою використовується смуга в фундаменті, влаштування 
виводу на нижньому рівні колони не потрібне, та сполучний доземний провідник потрібно при-
єднати до смуги заземлення в фундаменті за допомогою злучника (арт. С-021) або зваркою.

K-401

С-021

• Використання риштунку з/б колони в якості доземного провідника

артикул тип примітка

К-401 NI закладна точка заземлення встановлення на 
етапі спорудження 

з/б колониК-402 NI зажим до стрижня з клемою

С-099 ST клема М10 для приєднання  
провідника LPS до закладної встановлення на 

етапі влаштування  
фасадних системW-08/ST оцинкований провідник ø8 мм

Для використання сталевого риштунку з/б колони в якості доземного провідника потрібно га-
рантувати електричну безперервність риштунку по всій довжині. Електрична безперервність 
забезпечується при зварному з'єднанні всіх елементів риштунку між собою. 
Якщо в якості заземлюючого пристрою використовується смуга в фундаменті, влаштування 
виводу на нижньому рівні колони не потрібне, та сталь риштунку колони потрібно приєднати 
до смуги заземлення в фундаменті за допомогою зажиму (арт. К-403) або зваркою.

K-402

K-403

С-099

• Прокладання провідника на ізоляційних стержнях по металевій конструкції

матеріал / тип конструкції артикул кріплення

• металевий каркас  
або конструкція

К-750 
К-770 
К-700

[1х] К-801  
+ [2х] болт М8  

+ [1х] К-830

При необхідності прокладання доземного провідника по металевому каркасі чи іншій кон-
струкції ізольовано, можна використати ізоляційні стержні: арт. К-750 (довжина 500 мм, М8-
М8), арт. К-770 (довжина 750 мм, М8-М8) або арт. К-700 (довжина 1000 мм, М8-М8).
Для визначення необхідного розміру ізоляційного стержня потрібно провести розрахунок 
роздільної відстані S.
Ізоляційний стержень кріпити до труби за допомогою тримача (арт. К-801). Тримач кріпити 
до конструкції за допомогою болтового з'єднання або гвинтів.
Провідник кріпити до стержня за допомогою тримача металевого (арт. К-830) чи пластико-
вого (арт. К-818). Ізоляційні стержні кріпити з кроком не більше 1 м.

К-801

К-750

>S>S

К-801

К-750
К-830

верхня частина
з/б колони

від системи
блискавкоприймачів

К-401

К-402

С-099

до контрольного
з'єднання

від системи
блискавкоприймачів

верхня частина
з/б колони

нижня частина
з/б колони

К-401

С-021

С-099
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дивіться більше варіантів комплектуючих  
з фото та схемами на веб-сторінці:

  www.fs-lps.com/catalog/

 www.fs-lps.com/groups/tts-dwg/

завантажуйте альбоми типових технічних рішень  
для влаштування доземних провідників в форматі DWG  

в Кабінеті проєктувальника LPS на веб-сторінці:

• Влаштування відкритого контрольного з'єднання

16.6     Влаштування контрольного з'єднання

тип з'єднання артикул болт

• AL або ST дріт ø8..10 мм  
з ST смугою шириною до 30 мм 

С-031 ST
С-032 ST

[4х] М8

• AL або ST дріт ø8..10 мм  
з ST смугою шириною 40 мм 

С-034 ST
С-035 ST

[4х] М8

• AL або ST дріт ø8..10 мм  
з ST дротом ø10 мм С-028 ST [4х] М6

• CU дріт ø6..8 мм  
з CU смугою шириною до 30 мм С-032 CU [4х] М8

• CU дріт ø6..8 мм  
з ST смугою шириною до 30 мм С-031 CU/NI [4х] М8

• Влаштування контрольного з'єднання в фасадній коробці

тип / матеріал стіни артикул кріплення

• цегла/бетон без утеплення
• цегла/бетон з  

утеплювачем < 100 мм
К-681 [2х] К-904

• цегла/бетон з  
утеплювачем ≥ 100 мм К-682 [2х] К-904

• сендвіч-панель
• металопрофіль К-681 [4х] К-901

Для приєднання доземного провідника до блискавкоприймачів та з’єднання дроту між собою можна використати за-
тискачі та злучники, вказані в розділі вибору комплектуючих для влаштування блискавкоприймачів (дивіться крок 11). 

Для виконання контрольного з’єднання можна використати комплектуючі, що вказані нижче. 

При влаштуванні контрольного з'єднання у фасадній коробці, коробку  
обирайте в залежності від матеріалу стіни та товщини утеплювача. 
Контрольні злучники обирайте відповідно до рекомендацій вище.

Після того, коли запроєктовано та розміщено доземні провідники, по яких буде відводитись струм блискавки від бли-
скавкоприймачів, та підібрано обладнання для подальшої їх інсталяції, переходимо до підсистеми земляного закінчення, 
призначення якої відвести струм в землю.

При влаштуванні коробки арт. К-681..682 потрібно вирізати в коробці отвори для проходження 
дроту та смуги.
При виконанні контрольного з'єднання в ревізійному колодязі (арт. К-683) потрібно враховувати, 
що в землі не можна прокладати провідник з алюмінію або з оцинкованої сталі діаметром < 10 мм.

С-032

С-034

С-028

К-681     К-682

К-681

С-032

С-034

С-028


