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1260. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 

1260.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Το τµήµα αυτό αναφέρεται στα υλικά στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης 
αντικεραυνικής προστασίας σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης 
και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
Τα αλεξικέραυνα συνήθως διακρίνονται σε απλά (για µικρά κτίρια) και σε  τύπου κλωβού FARADAY (σε κτίρια µε 
µεγάλες εξωτερικές επιφάνειες και κτίρια που περιέχουν εύφλεκτα υλικά . 
Η κατασκευή των αλεξικέραυνων θα γίνει σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 1197-1 και τους Γερµανικούς κανονισµούς DIN 
57185/VDE 0185. 
Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει τους αγωγούς συλλογής, τους αγωγούς καθόδου και τη γείωση. 
Τα ακόλουθα αντιστοιχούν σε προστασία κλωβού FARADAY. To απλό αλεξικέραυνο αποτελεί υποπερίπτωση του 
προηγουµένου 

1260.2 Υλικά 

1260.2.1 Συλλεκτήριοι αγωγοί 
Οι συλλεκτήριοι αγωγοί θα είναι από χαλύβδινη ράβδο , θερµά επιψευδαργυρωµένοι, µε πάχος επικαλύψεως 300 
gr/m2, κατά DIN 48801, κατά το δυνατόν συνεχείς, χωρίς ενώσεις. Όπου απαιτηθεί ένωση, αυτή θα γίνεται µε 
ειδικό λυόµενο σφικτήρα κατά DIN 48837B, κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο, κατά DIN 17100, θερµά 
επιψευδαργυρωµένο. 
Όταν απαιτείται διασταύρωση συλλεκτηρίων αγωγών, αυτή θα γίνεται µε ειδικούς σφικτήρες διασταυρώσεως κατά 
DIN 48843Κ, κατασκευασµένους από χαλύβδινα θερµά, επιψευδαργυρωµένα ελάσµατα, διαστάσεων 
50Χ50Χ3mm. 

1260.2.2 Αγωγοί καθόδου 
Οι αγωγοί καθόδου θα συνδέουν τους συλλεκτήριους αγωγούς και µε το σύστηµα γειώσεως. Θα προβλεφθούν 
γενικά στις γωνίες των κτιρίων. 
Οι αγωγοί καθόδου θα είναι επίσης χαλύβδινη ράβδος, , θερµά επιψευδαργυρωµένης µε πάχος επικάλυψης 300 
gr/m2 κατά DIN 48801. 
Ο αγωγός καθόδου θα συνδέεται µε την ταινία του δακτυλίου γειώσεως µε λυόµενο σύνδεσµο, χαλύβδινο, θερµά 
επιψευδαργυρωµένο κατά DIN 48835E. 
Οι αγωγοί καθόδου θα συνδέονται µε τον συλλεκτήριο αγωγό στο δώµα µε σφικτήρα κατά DIN  48843 K. 

1260.2.3 ∆ακτύλιος γειώσεως - Ηλεκτρόδια 
Περιφερειακά κάθε κτιρίου θα εγκατασταθεί υπόγεια, και κάτω από την θεµελίωση, µια ταινία χαλύβδινη, θερµά 
επιψευδαργυρωµένη, κατά DIN 48801, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τους κανονισµούς της ∆ΕΗ (θεµελιακή 
γείωση). 
Η πιο πάνω ταινία θα εγκαθίσταται κατακόρυφα µέσα στο έδαφος, χρησιµοποιώντας χαλύβδινο στήριγµα κατά 
DIN 48833 και σε αποστάσεις περίπου 2,0m. 
Προβλέπονται επίσης ηλεκτρόδια γειώσεως, διαµέτρου….  και µήκους 3,00m, µε χαλύβδινη ψυχή και επικάλυψη 
χαλκού. 
Τα ηλεκτρόδια γειώσεως θα συνδέονται µε την χαλύβδινη ταινία µε σφιγκτήρα κατά DIN 48837B. 

1260.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1260.3.1 Συλλεκτήριοι αγωγοί 
Η στήριξη των συλλεκτηρίων αγωγών θα γίνει µε ειδικά στηρίγµατα, κατάλληλα για δώµατα και κεραµοσκεπές. 
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Η απόσταση µεταξύ των στηριγµάτων για όλες τις περιπτώσεις θα είναι περίπου 1m, και σε καµία περίπτωση δεν 
θα υπερβαίνει το 1,2m. 
Όταν απαιτείται διασταύρωση συλλεκτηρίων αγωγών, αυτή θα γίνεται µε ειδικούς σφικτήρες διασταυρώσεως. 

1260.3.2 Αγωγοί καθόδου 
Οι αγωγοί καθόδου θα συνδέουν τους συλλεκτήριους αγωγούς και µε το σύστηµα γειώσεως. Θα προβλεφθούν 
γενικά στις γωνίες των κτιρίων. 
Οι αγωγοί καθόδου θα τοποθετηθούν µέσα στα από σκυρόδεµα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία της οικοδοµής 
(κολώνες, τοιχία κλπ). Η τοποθέτηση θα γίνει κατά τη φάση κατασκευής του σκελετού του κτιρίου. Οι αγωγοί 
καθόδου απο την αρχή τους (σηµείο συνδέσεως µε τους συλλεκτήριους αγωγούς) µέχρι το σηµείο συνδέσεως µε 
το δακτύλιο γειώσεως, θα είναι συνεχείς χωρίς ένωση. 
Είναι δυνατόν όµως οι αγωγοί καθόδου να επικαλύπτουν το κτίριο 
Ο αγωγός καθόδου θα συνδέεται µε την ταινία του δακτυλίου γειώσεως µε λυόµενο σύνδεσµο 
Οι αγωγοί καθόδου θα συνδέονται µε τον συλλεκτήριο αγωγό στο δώµα µε σφικτήρα. 
Oι λυόµενοι σύνδεσµοι θα βρίσκονται εκτός των υποστυλωµάτων και στο εσωτερικό µέρος του κτιρίου. 

1260.3.3 ∆ακτύλιος γειώσεως - Ηλεκτρόδια 
Περιφερειακά κάθε κτιρίου θα εγκατασταθεί υπόγεια, και κάτω από την θεµελίωση, µια ταινία χαλύβδινη, σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα από τους κανονισµούς της ∆ΕΗ (θεµελιακή γείωση). 
Η πιο πάνω ταινία θα εγκαθίσταται κατακόρυφα µέσα στο έδαφος, χρησιµοποιώντας χαλύβδινο στήριγµα και σε 
αποστάσεις περίπου 2,0m. 
Στο δακτύλιο γειώσεως θα καταλήγουν οι αγωγοί καθόδου και θα συνδέονται µε αυτόν όπως περιγράφεται 
παραπάνω. 
Προβλέπονται επίσης ηλεκτρόδια γειώσεως,  
Ο αριθµός των ηλεκτροδίων γειώσεως θα καθορισθεί από την επίβλεψη µετά το τέλος της εγκατάστασης και την 
εκτέλεση των σχετικών µετρήσεων ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή τιµή γειώσεως. Οι µετρήσεις θα γίνουν σε 
εποχή καλοκαιριού και σε ξηρό έδαφος. 
Τα ηλεκτρόδια γειώσεως θα συνδέονται µε την χαλύβδινη ταινία µε σφιγκτήρα  
Tα ηλεκτρόδια γειώσεως θα µπηχθούν στο έδαφος, κατακόρυφα µε σφύρα, ώστε η κεφαλή τους να βρίσκεται σε 
βάθος 30cm από την επιφάνεια του εδάφους. 
Σε περίπτωση που το έδαφος είναι βραχώδες, και δεν είναι δυνατό να µπηχθούν τα ηλεκτρόδια µε σφύρα, θα 
ανοιχθούν τρύπες της ίδιας διαµέτρου µε αυτή των ηλεκτροδίων γειώσεως, µε ειδικό µηχάνηµα, οι οποίες στη 
συνέχεια θα γεµίσουν µε σκόνη άνθρακα και ψιλοκοσκινισµένο υγρό χώµα (σαν λάσπη). Αφού στεγνώσει αυτή η 
λάσπη, θα µπηχθούν τα ηλεκτρόδια µε σφύρα. 
Οι κεφαλές των ηλεκτροδίων γειώσεως θα καλύπτονται από φρεάτιο, µε απλό κάλυµµα από χυτοσίδηρο, 
διαστάσεων 30Χ30cm , για να είναι δυνατός ο περιοδικός έλεγχος της καταστάσεως των συνδέσεων των αγωγών 
µε τα ηλεκτρόδια γειώσεως. 

1260.3.4 Γείωση µεταλλικών µερών κτιρίων  
Μεγάλες µεταλλικές µάζες µέσα και γύρω από τα κτίρια, πρέπει να γειωθούν αγώγιµα µε τον αγωγό 
αλεξικέραυνου, αν απέχουν από αυτόν λιγότερο από 1,5m. Στον υπολογισµό των παραπάνω αποστάσεων το 
πάχος τυχόν παρεµβαλλόµενου µονωτικού υλικού θα λαµβάνεται στο τριπλάσιο. Μικρότερη απόσταση µπορεί να 
γίνει δεκτή εφ’ όσον είναι µεγαλύτερη από το ένα δέκατο του µήκους του αγωγού αλεξικέραυνου µετρουµένου από 
τη θέση της αναµενόµενης υπερπήδησης, µέχρι την προσεχή είσοδό του στη γη. 
Επι πλέον, οι παραπάνω αποστάσεις δεν πρέπει να είναι µικρότερες από 20cm, για κάθε Ωµ της αντίστασης 
γείωσης. Για την αποδοχή αποστάσεως µικρότερης από 1,5m, οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται 
ταυτόχρονα. 
Οι παραπάνω αναφερόµενες ελάχιστες αποστάσεις, πρέπει να τηρηθούν και για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των 
κτιρίων. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε µεταξύ του αγωγού αλεξικέραυνου και της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως 
πρέπει να παρεµβληθεί συσκευή υπερπηδήσεως (αλεξικέραυνο) κλειστού τύπου, τάσεως λειτουργίας όχι 
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µικρότερης από 220V και τάσεως διασπάσεως σε 50HZ, 1000V περίπου. Τέτοιες συσκευές θα τοποθετηθούν σε 
όλους τους αγωγούς της ηλεκτρικής εγκατάστασης (φάσεις και ουδέτερο). Επίσης συσκευές υπερπηδήσεως θα 
τοποθετηθούν µεταξύ των ροηφόρων αγωγών και του δικτύου γειώσεως, και στους χώρους ηλεκτρικής 
εξυπηρετήσεως των κτιρίων (ηλεκτροστάσιο), σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιβλέψεως. 
Μηχανήµατα εγκατεστηµένα στα δώµατα των κτιρίων ή µεταλλικές κατασκευές θα γεφυρώνονται µε το σύστηµα 
των συλλεκτηρίων αγωγών στο πλησιέστερο δυνατό σηµείο. 
Αν δυο σηµεία αγωγού αλεξικέραυνου πλησιάζουν µεταξύ τους σε απόσταση µικρότερη από το ένα δέκατο (1/10) 
του µήκους του αγωγού, που περιέχεται ανάµεσα στα σηµεία πρέπει να γεφυρωθούν για την αποφυγή 
υπερπηδήσεων. 
Στο δίκτυο γειώσεων του αλεξικέραυνου, πρέπει να συνδεθούν αγώγιµα, όλες οι άλλες γειώσεις που βρίσκονται σε 
απόσταση µικρότερη των 20m, όπως υπόγειες σωληνώσεις, σιδεροτροχιές κλπ. 

1260.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Περιλαµβάνονται η προµήθεια, κατασκευή και έλεγχος όλης της εγκατάστασης 

1260.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Όλη η εγκατάσταση τιµολογείται κατ' αποκοπή σε ένα τεµάχιο 
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