
Zemējuma kontūri 
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Zemējumu sistēmu pamatinformācija 

Zemējuma sistēmas uzdevumi:  
 
.  Zibens radītā enerģijas potenciāla novadīšana uz zemi;  
.  Potenciālu izlīdzināšana starp novadītājiem;  
.  Potenciālu starpības kontrole starp novadītājiem un ēkā esošiem     
objektiem;  
  
 
Fundamenta un pa perimetru izvietotie savienotie kontūri(Tips B) veic 
visus šos uzdevumus . Atsevišķi izvietotie vertikālie un horizontālie 
kontūri(Tips A) nenodrošina potenciālu izlīdzināšanu un kontroli. 
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Zemējumu sistēmu pamatinformācija 

LVS EN62305 Standarts kaut kādu konkrētu zemes 
pretestību nepieprasa. Uzsvars tiek likts uz zemējuma 
kontūru konfigurāciju un izmēriem. Zemējums ar pretestību 
‹ 10 omiem tiek uzskatīts par pietiekošu. 
 
B tipa kontūriem (kontūrs fundamentā, horizontālie 
zemētāji, kas savienoti pa perimetru) tiek dota priekšroka 
pret A tipa kontūriem (atsevišķi horizontālie elektrodi, 
vertikālie elektrodi).  
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Zemējumu sistēmu pamatinformācija 

Horizontālie, pa perimetru savienotie zemētāji: 
 
Tiek ierakti zemme vismaz 0,5 m dziļumā un vismaz 1 m 
attālumā no ēkas ārsienas .  
 
Vertikālie zemētāji: 
 
Vertikālie zemētāji  tiek uzskatīti par efektīvākiem tad, ja to 
dziļums sasniedz 9 m. Tomēr dziļumam nav nozīmes, ja ir 
sasniegta pretestība, kas < 10 omiem. 
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(Vertikālie elektrodi, atsevišķi horizontālie elektrodi) 

Zemējuma kontūrs: Tips A 

A zemējuma sistēma sastāv no atsevišķiem vertikāliem vai 
horizontāliem kontūriem, kas pievienoti pie katra zibens novedēja.  
Katrai ēkai jābūt vismaz diviem šādiem kontūriem. 
  
A zemētāju minimālais garums tiek aprēķināts: 
 
 
 0,5 x L1  Vertikālajiem elektrodiem 
 
Piezīme:  
  
L1  ir minimālais elektroda garums!(skatīt diagrammu), kas tiek 
aprēķināts pēc augsnes īpatnējās pretestības un aizsardzības klases.  
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Zemējuma kontūrs: Tips A 

Vertikālā elektroda min. garums Tips A = 0,5 L1 
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      (m) 

Aizsardz. klase I 

Aizsardz. klase II 

Aizsardz. klase III + IV 

Min. garums l1 var tikt ignorēts, ja pretestība ir < 10 . 
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Augsnes, grunts īpatnējā pretestība 

Augsnes tips  pretestība 
                       (m) 

Purvaina, mitra   

Augsne                        30 

 

 

Mālaina,                               100 

augsne, agrokultūra 

 

Māls                 150 

 

Mitras smiltis              200 

 

Sausas smiltis          1000 

Augsnes tips pretestība 
                       (m) 

   

Mitra grants       500 

 

Sausa grants           1000 

 

Akmeņaina augsne          3000 

 

Betons (B225) 

1 cements / 3 smiltis     150 
 

Betons 

1 cements / 5 grants   400 
 

Betons 

1 cements / 7 grants            500 
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A tipa zemējuma sistēma  

III + IV zibensaizsardzības klasei 

Kā jau tika minēts, A tipa 

gadījumos, katrai ēkai ir 

jābūt vismaz diviem 

atsevišķiem kontūriem. 

No ekvipotenciālā 

viedokļa A tipa zemētāji 

nav efektīvi. Tādā 

gadījumā ir jālieto  B tipa 

zemētāji! 

2,5m 
~1m 

Pārbaudes klemme 

Vertikālais elektrods 

Novedējs 

Uztvērējs 

Zemētāja garums 9m 
tiek uzskatīts par 

priekšrocību 
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A tipa zemējuma sistēma  

un soļa spriegums 

Lai izvairītos no 

liela soļa 

sprieguma, 

attālumam starp 

vertikālajiem 

elektrodiem jābūt 

lielākam par to 

garumu.  

Energoapgādē 

attālumam D jābūt 

divas reizes 

lielākam par 

elektroda garumu. 

2,5m 

Pārbaudes klemme 

Vertikālais elektrods 

Novedējs 

Uztvērējs 

D ≥ 2,5m 
Us 
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A tipa zemējuma sistēma  

III + IV zibensaizsardzības klasei 

Reģionos ar zemu temperatūru, 

vertikālā zemējuma kontūra 

pirmais metrs netiek uzskatīts 

par kontūru.(zeme var sasalt ~ 

metra dziļumā un mainās 

augsnes īpatnējā pretestība) 

1m 

2,5m 

~ 1m 

Pārbaudes klemme 

Vertikālais elektrods 
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A tipa zemējuma sistēma  

III + IV zibensaizsardzības klasei 

Katram novedējam 

pievienots 5 m garš 

horizontāls zemētājs 0,5 

m dziļumā.(reģionos ar 

zemu temperatūru vēlams 

ierakt dziļāk) 

~ 0,5m 

 5m 

Pārbaudes klemme 

Uztvērējs 

Horizontāls zemētājs 
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B tipa zemējuma kontūrs ir 
noslēgts kontūrs, kas var 
būt ierakts ap ēku pa 
perimetru, vai atrodas 
fundamentā, pie tam 80% 
kontūra garuma jābūt 
tiešam kontaktam ar zemi. 
 
Ēkas iekšpusē var arī 
izmantot citas metāla 
konstrukcijas, trubas. 
Izņemot trubas, kas ir zem 
spiediena(gāze, 
ūdensvads) 

B tipa zemējuma sistēma 

minimums 80% kontakts ar zemi 

PIK 

1m 
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Zemējuma kontūrs tips B 

Minimālais horizontālā zemējuma garums Tips B =L1 

 l1(m) 
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Aizsardz. klase III + IV 
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B tipa zemējuma sistēma. 

Rādiusa r aprēķins 

A = A1 = A2 
 
 
  A r  =  
  

r   l1 

Ēkas šķērsgriezuma 

laukums A1 

Riņķa līn.laukums A2 

Rādiuss r 
 

r 

12m 

12m 

7m 

7m 

5m 

5m 

A1 =  109m² Piemērs: Aizsardz. klase III ,I1 = 5m 
 
r = 109m² 

  3,14 

r = 5,89m (r  l1, nav nepieciesams papildus zemējums)! 

00 Start.ppt


Ja vērtība l1 ir lielāka par rādiusu r, 
jāuzstāda papildus horizontālie vai 
vertikālie zemētāji lr (horizontālie) 
un lv (vertikālie), kurus aprēķina 
 

Horizont. lr = l1 - r 

  
Vertik. lv = (l1 - r ) / 2  
 
Papildus zemētāju skaits nedrīkst 
būt mazāks par novedēju skaitu, 
tātad vismaz 2 gabali.  

 B tipa zemējuma kontūrs 

Papildus stienis 

Kontūrs fundamentā 

l1 = Zemētāja garums  
r = Riņķa līnijas rādiuss 
lr = Papildus zemētāja garums(horiz) 
lv = Papildus zemētāja garums(vertik) 

00 Start.ppt


Horizontālais 

Minimālā zemētāja garuma aprēķins pēc augsnes 

īpatnējās pretestības 

    2 100 m    100 m  l   l  
    10    10

 l  20 m l 10 m 

Vēlamais rez. 
 

RE  10 

 
  
Piemērs: 

E = 100 m 

RE = 10  

 

   2 E    E   
 RE =  RE =  
   l   l 
 
    2 E    E 
 l  l   
   RE    RE 
 
 

Piezīme: 

Katram novedējam 

Vertikālais 
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Fundamenta kontūrs 

Fundamenta  

kontūrs 
•Lenta  30 x 3,5 

•10 mm stieple 

Fundamenta kontūrs  
•Ik pēc 2 m savienots ar 

armatūru 

•minimums 5 cm dziļumā 

betonā 

Piezīme: 
Transformatoru un 

citām energoapgādes 

ēkām labāk izmantot 

materiālus ar lielāku 

šķērsgriezumu(piem. 

lenta 40 x 4 mm) 
! 

• Vertikālie zemējuma  

stieņi ar minimālo garumu  

 1,5 m 

•Lenta 30 x 3,5 mm 

cinkota vai nerūsējoša 

 tērauda 

•10mm sieple PVC 

apvalkā(izvadam) 

• 10 mm nerūsējoša  

tērauda stieple 

•Savienojuma klemmes, 

 kopnes 
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Fundamenta kontūrs 

Tīkls~ 20 x 20 m 

Tīkls 

~ 20 x 20 m 
Ieteikums: 
Pēc iespējas biežāk veidot 

Izvadus pieslēgumklemmēm  
 

~ 40 m 

~
 2

0
m
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Fundamenta kontūrs 

Tīkls~ 20 x 20 m 

Fundamenta kontūrs jāveido kā tīkls 20 x 20 m 
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Fundamenta zemējuma kontūrs Tips B 

Ir jāveido drošs kontakts ar 
armatūru. DIN 48845 D/F 
nosaka, ka jāizmanto 
saskrūvējamas 
savienojuma klemmes. 
Piemēram - diagonālās 
krustklemmes 
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Fundamenta zemējuma kontūrs Tips B 

Ir ļoti svarīgi, lai kontakts būtu labs un vairākās vietās   

Nepareizi Pareizi 
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Izvadu veidošana 

Minimālais izvadu daudzums ir vienāds ar novedēju daudzumu 
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Izvadu veidošana 
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Izvadu veidošana 
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