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Teoriniai užsiėmimai: Praktiniai užsiėmimai: Mokymų dalyviai 
mokės: 

Informacija apie žaibo 
išlydžius 

Tradicinė žaibosauga prieš 
netradicinę. Privalumai, 

trūkumai 

Antrinio poveikio fizikos 
pagrindai 

Apsaugos priemonių veikimo 
principai, parinkimas, 

montavimo reikalavimai 

Pasauliniai standartai, kurie 
taikomi žaibosaugos, 

potencialų išlyginimo, 
įžeminimo bei ekranavimo 

srityse 

Lietuvos norminių aktų 
reikalavimai apsaugos nuo 

žaibo srityje 

Patalpų, pastatų ekranavimas 

Įžeminimo kontūro įrengimas 
ir reikalavimai 

Įžeminimo kontūro įrengimo 
medžiagos ir korozija 

Apsauga nuo korozijos 
Katodinė apsauga 

Įžeminimo kontūro varžos 
matavimas, rezultatų 

interpretavimas 

Žaibosaugos sistemų 
sudarymo principai 

Atvejų analizė 

Įžeminimo kontūro varžos 
skaičiavimas 

Prisilietimo ir žingsnio 
įtampos skaičiavimas 

Antikorozinės apsaugos 
įrengimas 

Parinkti ir suprojektuoti 
pastatų ir pastočių 

žaibosaugos sistemą 

Suprojektuoti kompleksinę 
žaibosaugos sistemą, 

susidedančią iš atskirų 
saugomų sričių (zonų) 

Suprojektuoti įžeminimo 
kontūrą 

Taisyklingai išmatuoti 
įžeminimo kontūro varžą 

Įvertinti elektronikos įtaisų 
ekranavimą nuo žaibo srovių 

sukeltų trikdžių 

Suprojektuoti antikorozinę 
apsaugą 

Mokymai skirti  

elektros 

energetikos 

projektuotojams 

bei eksploataciją 

atliekantiems 

inžinieriams. 

 

 

Mokymų metu analizuojami techniniai reikalavimai įrengiant įžeminimo kontūrą, žaibosaugos įrenginius, sprendžiami realūs 
uždaviniai. Dalyviai išgirs kaip įrengti  įžeminimą ir žaibosaugą nestandartiniams objektams (pvz. vaizdo kameroms ant 
žaibosaugos bokšto). Mokymuose bus analizuojamos Elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir STR spragos. Atsakoma į 
klausimus: kaip sumažinti įžeminimo ir žaibosaugos įrengimo kaštus? Kaip teisingai išmatuoti įžeminimo kontūro varžą? Kaip 
perskaičiuoti įžeminimo kontūro varžą po matavimų? Kokie yra antikorozinės priemonės įrengimo aspektai? 

*Mokymai vykdomi pagal mokymų programą, kuri suderinta su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir atitinka kvalifikacijos tobulinimo programoms 
keliamus reikalavimus specialistams einantiems pareigas (SPV, PDV, SPVPV, SPDVPV, SSV, SDV, SDTPV, SPEV, SPDEV, SEV, SDEV). Programos žymuo 
M-127-14-LŠTA. 

Elektromagnetinis suderinamumas: žemos ir vidutinės įtampos įrenginių 

įžeminimas, ekranavimas ir žaibosauga * 

Laikas: 2016 kovo 24 d. 
Trukmė - 8 val. 
Vieta: Kaunas  
Registracija iki kovo 17 d. 
Mokymų kaina: 174 Eur. PVM mokymams 
netaikomas. 
Užsiregistravus ir sumokėjus iki kovo 3 d. 
taikoma 15% nuolaida. 

Lektorius dr. Vytautas Šiožinys 


