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Od kilkudziesięciu lat podejmowane są próby oceny zagrożenia powstającego podczas bezpośrednich 
wyładowań piorunowych w różnorodne obiekty budowlane. Podstawowym źródłem informacji w tej 
dziedzinie są wyniki rejestracji w rzeczywistych obiektach budowlanych prowadzone podczas: 

• bezpośrednich wyładowań naturalnych lub prowokowanych w te obiekty, 

• przepływu prądów udarowych wprowadzanych do instalacji piorunochronnych lub przewodzą-
cych elementów konstrukcyjnych obiektów. 

Szczególną uwagę zwrócona na ostatnią z powyższych metod. Wyniki badań, podczas których wymu-
szany jest przepływ prądów udarowych w przewodzących elementach rzeczywistych obiektów budow-
lanych wykorzystywane są do wstępnej oceny zagrożenia piorunowego. Badania prowadzone podczas 
budowy obiektu, których wyniki umożliwiają ocenę zastosowanych rozwiązań, zalecane są w normach 
dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych [22]. Badania mogą być również prowadzo-
ne w obiektach, w których zainstalowano urządzenia i systemy. Uzupełniających informacji dostarczają 
symulacje na modelach obiektów w warunkach laboratoryjnych zjawisk zachodzących podczas wyła-
dowań piorunowych.  

Bezpośrednie wyładowanie piorunowe w obiekt budowlany 
Dotychczas tylko w kilku obiektach budowlanych rejestrowano napięcia w instalacjach niskonapięcio-
wych oraz prądy płynące w elementach konstrukcyjnych podczas bezpośrednich wyładowań pioruno-
wych w te obiekty. 
W tablicy 1 zestawiono podstawowe informacje o wynikach takich rejestracji prowadzonych w instala-
cjach niskonapięciowych ułożonych w dużym budynku telekomunikacyjnym oraz w obiekcie obok wy-
sokiej wieży.  W obu przedstawionych przypadkach próbowano również analizować teoretycznie za-
chodzące zjawiska. Podejmowane są również próby prowokowania bezpośrednich wyładowań pioru-
nowych w obiekty budowlane (rys.1.).  

             

W takich przypadkach do rozwijającego się nad obiektem wyładowania piorunowego wystrzeliwa-
ne są rakiety ciągnące za sobą przewody.  

Rys. 1. Układ do prowokowania 
wyładowań piorunowych w 
obiekty budowlane 
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Tablica 1. Badania przepięć indukowanych przez prądy piorunowe w układach przewodów (reje-
stracje podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty) 
 

Ogólny schemat obwodu pomiarowego Krótka charaktery styka bada ń  

 

 
Zarejestrowano rozpływ prądu piorunowego o wartości 
szczytowej 17 kA podczas bezpośredniego wyładowa-
nia w wieżę na obiekcie budowlanym [9]. 

 
Przebieg prądu piorunowego wpływającego do wieży nada-
chu budynku. 
Do pomiarów prądu w konstrukcji wieży oraz budynku 
wykorzystano cewki Rogowskiego połączone łączami 
światłowodowymi z oscyloskopami cyfrowymi. W po-
szczególnych słupach konstrukcji nośnej budynku za-
rejestrowano prądy od kilkudziesięciu do ponad 100A. 
Równolegle prowadzono analizę teoretyczną wyko-
rzystując program SPICE oraz FFT. Uwzględniano rezy-
stancje i indukcyjności własne i wzajemne kolumn i in-
nych elementów konstrukcji budynku.  
Wyniki rejestracji w rzeczywistych warunkach oraz obli-
czeń numerycznych są zbieżne.  

 

 

 

 
Badano zagrożenie piorunowe w układzie 120m wieża 
obok 3-piętrowego budynku podczas bezpośrednich 
wyładowań piorunowych [19]. W czasie trwających rok 
obserwacji zarejestrowano 22 przypadki przepływu 
prądów piorunowych w konstrukcji wieży. 

 

 

 
 Badano prądy udarowe w wieży oraz prądy i napięcia w 
różnych miejscach wewnątrz budynku. Średnia wartość 
szczytowa prądu piorunowego wynosiła 32 kA (kształt 
10/66) a wartość maksymalna 75 kA. Mierzono prądy do-
chodzące falowodami do budynku, prądy w sieci elektro-
energetycznej oraz indukowane w układach przewodów 
wewnątrz budynku. Próbowano określić zależności pomię-
dzy tymi prądami a wartościami prądów płynących w nogach 
wieży. Dużą zgodność uzyskano dla prądów płynących w 
falowodach i przewodach sieci zasilającej. Średnie wartości 
wynosiły odpowiednio 0,34 i 0,042.  

Dzięki temu uzyskujemy przewodzącą ścieżkę dla prądu piorunowego i możliwość jego doprowa-
dzenia do wybranego punktu. Początkowo takie badania prowadzono w USA w obiektach wyko-
rzystywanych do celów wojskowych.  
Obecnie prądy piorunowe wprowadzano również do urządzeń piorunochronnych typowych wolno-
stojących obiektów budowlanych (tablica 2.) oraz obiektów telekomunikacyjnych (tabela 3).. 
 

Przykładowe przebiegi 
prądów rejestrowanych w 
sieci zasilającej AC i fa-
lowodach oraz napięcie w 
przewodzie wewnątrz bu-
dynku.  
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Tablica 2 Badania przepięć indukowanych przez prądy piorunowe w układach przewodów (reje-
stracje podczas prowokowanych bezpośrednich, wyładowań piorunowych w obiekty) 
 

Ogólny schemat obwodu pomiarowego Charakterystyka w yników  

 

 

 

 
Wyładowania prowokowane w nadziemną część bun-
kra [16]. 

 
Prowokowano wyładowania piorunowe w nadziemną 
część bunkra. Podczas sezonu burzowego uzyskano 9 
wielokrotnych wyładowań piorunowych – w sumie prze-
pływ 38 prądów piorunowych. Rejestrowano prądy pioru-
nowe w 24 punktach obserwacyjnych, oraz ich rozpływ w 
konstrukcji, napięcia, a także natężenia pól elektrycznego 
i magnetycznego. Wartości szczytowe zarejestrowanych 
prądów piorunowych zawierały się w przedziale od 4,2 kA 
do 37 kA (wartość średnia 32 kA).  
Średnio w kanale wyładowania płynęło średnio 4 prądy 
piorunowe (minimum 2, a maksimum 8 składowych).  

 
Wyładowania prowokowane w metalowe elementy drewnia-
nej wieży [15]. 

W prowadzonych badaniach prowokowano wyładowania 
piorunowe w 11-metrową drewnianą wieżę. Z wieży prąd 
piorunowy doprowadzano do systemu uziomowego nie-
wielkiego obiektu budowlanego (dwa połączone uziomy 
pionowe).  
W czasie badań zmieniano wartości rezystancji uziomów 
obiektu oraz stacji transformatorowej SN/NN odległej o 
ok. 50m od obiektu, z której był on zasilany. 
Prądy piorunowe wyładowań prowokowanych osiągały 
wartości szczytowe od kilku do kilkudziesięciu kA. 
Rejestrowano podział prądu piorunowego w systemie 
uziomowym oraz w przewodach instalacji elektrycznej. 
Wartości prądu wpływającego do instalacji elektrycznej 
osiągnęły nawet ponad 80% wartości prądu wpływające-
go do obiektu. Są to wartości znacznie większe od warto-
ści sugerowanych w zależnościach IEC.  

 
Wyładowania prowokowane w system oświetlenia pasa star-
towego  

Badania prowadzono w latach 1997-1998 na Florydzie. W 
tym czasie uzyskano 14 wielokrotnych wyładowań prowo-
kowanych w różne miejsca systemu. Łącznie uzyskano 
47 udarów piorunowych.  

Prądy piorunowe doprowadzano do równych punktów 
modelu systemu oświetlenia pasa startowego. Stworzony 
model systemu składał się generatora zasilającego. 

Badany model systemu oświetleniowego składał się z ge-
neratora i regulatora prądowego zasilającego lampy 
oświetleniowe. 

Wykonano pomiary prądu piorunowego wpływającego do 
systemu oraz w kilkunastu różnych miejscach w systemie 
oświetleniowym.  

Rejestrowano również napięcia pomiędzy różnymi punk-
tami w badanym systemie. 
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Tabela 3. Badania rozpływu prądów piorunowych w przewodzących elementach oraz przewodach 
antenowych w obiektach telekomunikacyjnych  

Ogólny schemat obwodu pomiarowego Krótka charaktery styka bada ń  

 

Rejestracje prowadzono w rzeczywistej 
stacji bazowej podczas prowokowanych 
wyładowań piorunowych w wieżę stacji 
[432]. 

Otrzymane wyniki wskazują, że prąd 
udarowy o wartości szczytowej około  
5 kA wpłynie do urządzeń ograniczają-
cych przepięcia w instalacji elektrycznej 
stacji. Stanowi to ok. 10% prądu pioru-
nowego. 

Rejestracje wykazały występowanie 
skoków potencjałów systemu uziomo-
wego stacji dochodzące do 100 kV pod-
czas przepływu prądów piorunowych o 
wartościach szczytowych 50 kA i 4,5 kA 
o czasach czoła odpowiednio 13 µs i  
0,5 µs. 

 

Przykładowy podział prądu piorunowego 
o wartości szczytowej ok. 50 kA i czasie 
trwania czoła ok. 13 µs. 

 

 
Ogólny widok punktów pomiarowych prądu oraz przykładowe 

przebiegi prądów piorunowych 

Wyładowania piorunowe prowokowano w wieżę stację bazową w 
Brazylii [31] Prądy piorunowe rejestrowano u wierzchołka wieży. 
Szczegółowo przeanalizowano podział prądów o wartościach 
szczytowych 11,7 kA i 7 kA o czasach czoła odpowiednio 0,3 µs i  
1 µs. Szczególną uwagę zwrócono na prądy piorunowe płynące w 
fiderze dochodzącym do obiektu.    

 
Przykłady prądów rejestrowanych w fide-
rze dochodzącym do obiektu 

Prowadzone rejestracje wykazały możli-
wość występowania w fiderze prądów 
dochodzących do 2% - 2,5% wartości 
prądu piorunowego.  

Zmieniając punkty „uziemiania” fidera 
stwierdzono, że wprowadzenie dodatko-
wego połączenia wyrównawczego spo-
wodowało zwiększenie wartości prądu 
płynącego do obiektu. 
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 Badania symulacyjne w rzeczywistych obiektach 
Obserwacje zjawisk zachodzących przy przepływie prądów piorunowych podczas bezpośrednich 
wyładowań naturalnych lub prowokowanych są czasochłonne i kosztowne, a ich wyniki są najczę-
ściej wykorzystywane do tworzenia modeli matematycznych zachodzących zjawisk.  
Do przybliżonej oceny zagrożenia piorunowego urządzeń i instalacji w obiekcie wykorzystuje się 
uproszczone metody badań, podczas których do instalacji piorunochronnej lub przewodzących ele-
mentów konstrukcyjnych budynków wprowadzane są prądy udarowe symulujące prądy piorunowe 
wpływające do obiektu.  
Źródłem prądu jest generator udarowy umieszczony na dachu lub obok obiektu (rys. 2.). Ogólne in-
formacje o tego typu badaniach zestawiono w tablicach 4 i 5.  
Porównując warunki występujące podczas pomiarów i w czasie rzeczywistego wyładowania pioru-
nowego można, wykorzystując wyniki badań symulacyjnych, ocenić wartości szczytowe induko-
wanych napięć atmosferycznych.  
 

 
Rys. 2.  Układy do symulacyjnych badań zagrożenia piorunowego występującego w czasie bezpo-
średnich udarów w obiekt  
 
W kraju metodę badań symulacyjnych zastosowano do oceny zagrożenia piorunowego urządzeń te-
lekomunikacyjnych w dwupiętrowym budynku [18, 19]. Źródłem prądów udarowych był generator 
umieszczony na dachu obiektu (rys.3). 

 
 
Rys. 3. Układy połączeń zastosowane w badaniach symulacyjnych: a) widok ogólny, b), c) i d) po-
szczególne przypadki ułożenia przewodów powrotnych [18, 19] 
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Tablica 5. Badania przepięć indukowanych przez prądy udarowe w układach przewodów w obiek-
tach stacji radio-nadawczych (symulacja w rzeczywistych obwodach) 
 

Ogólny schemat obwodu pomiarowego Charakterystyka w yników  

 
Generator umieszczono na szczycie lub u podstawy wieży. 
Prądy udarowe dochodziły do wartości 730 A [5]. 

Badano rozpływ prądów udarowych w sys-
temie uziomowym wieży i obiektu budowla-
nego. Do pomiaru zastosowano cewkę Ro-
gowskiego.  
Pomiary wykazały, że znaczna część prądu 
udarowego (do 45%) płynie w drabince ka-
blowej łączącej wieżę z obiektem oraz w ka-
blach antenowych wchodzących do obiek-
tów. Pozostała część wpływa do systemu 
uziomowego wieży.  
Rejestrowano również napięcia indukowane 
przez prąd udarowy w prostych pętlach two-
rzonych z różnorodnych instalacji przewo-
dzących w obiekcie budowlanym 

 
Generator podłączano do wierzchołka i podstawy 25m wieży. 
Wartości szczytowe prądów nie przekraczały 1,6 kA – oscy-
lacje tłumione o częstotliwości ok. 25 kHz. Dodatkowo prze-
prowadzono analizę teoretyczną zakładając oddziaływanie 
prądów piorunowych 100 kA, 10/350 oraz 25 kA i kształcie 
0,25/100 [3]. 

 
Rejestrowano natężenie pola magnetyczne-
go wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowla-
nego, prądy indukowane w systemie wyrów-
nywania potencjałów oraz w ekranach kabli 
dochodzących do obiektu i ułożonych w 
obiekcie, napięcia w obwodach otwartych i 
różnice potencjałów pomiędzy instalacjami 
wewnątrz obiektu.  

 

Do badań [9] wykorzystano dwa rodzaje generatorów: 
• wysokonapięciowy 6-cio stopniowy generator wytwarza-

jący napięcia udarowe o wartości szczytowej do 600kV o 
czasie czoła 1,2 µs (energia 7,5 kJ), 

• wytwarzający udary napięciowe o wartości szczytowej 
do kilkunastu kV kształtach 1/50, 1/100, 1/500, 1/750. 

Zagrożenie piorunowe symulują prądy uda-
rowe o wartościach do 2,1 kA wprowadzane 
do systemu uziomowego u podstawy wieży.  
Mierzono napięcia i prądy w różnych punk-
tach sieci elektroenergetycznej niskiego i 
średniego napięcia. Mierzono napięcia oraz 
różnice potencjałów pomiędzy poszczegól-
nymi punktami w systemie uziomowym. 
Stwierdzono zagrożenie transformatorów 
SN/NN oraz separacyjnego. Określono wza-
jemną zależność pomiędzy prądem udaro-
wym i indukowanym napięciem (3,35 kV/kA).  
Symulowano również zagrożenie stwarzane 
przez udary napięciowe dochodzące do stacji 
z linii średniego napięcia. W tym przypadku, 
nie przerywając zasilania urządzeń, wprowa-
dzano napięcia udarowe do linii średniego 
napięcia. Źródłem napięcia był generator wy-
twarzający udary o wartości szczytowej kil-
kunastu kV.  
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Tablica 6.  Badania przepięć indukowanych przez prądy udarowe w przewodach ułożonych w 
obiektach budowlanych (symulacje w rzeczywistych obiektach)  
 

Ogólny schemat obwodu pomiarowego Charakterystyka w yników  

 
Rejestracje prowadzono w kilku różnorodnych obiektach tele-
komunikacyjnych w Austrii [6, 7]. 

Bezpośrednie wyładowanie piorunowe symulo-
wano wprowadzając prąd udarowy do elemen-
tów konstrukcyjnych budynków lub do przewo-
dów instalacji odgromowej.  
Do zamknięcia obwodu prądowego wykorzy-
stywano dodatkowe przewody. Uzyskano prądy 
udarowe o wartościach szczytowych do 50A i 
kształtach 1,2/50 i 10/700.  
Napięcia indukowane rejestrowano w prostych 
pętlach ułożony w budynkach 2-, 3- i 11-
piętrowych oraz w pętlach tworzonych przez 
metalowe elementy konstrukcji obiektów i różno-
rodne instalacje wewnątrz obiektów.   

 

Badania prowadzono w szwajcarskich obiektach 
telekomunikacyjnych [10, 11].  
Źródłem impulsowego pola magnetycznego był 
prąd udarowy płynący w pętli pomiarowej 
umieszczonej wewnątrz obiektu budowlanego.  
Rejestrowano m.in. prądy indukowane w prze-
wodach instalacji piorunochronnej.  
Próbowano określić impedancję wzajemną pę-
tla- instalacja piorunochronną. Rozpatrywano 
oddziaływanie prądów udarowych oraz sinuso-
idalnych.  

 

Do budynku o konstrukcji żelbetowej o wymia-
rach 20mx50mx15m wprowadzano prąd uda-
rowy o wartości szczytowej ok. 1 kA i kształcie 
1/40 [8]. Prąd doprowadzano do centralnego 
słupa konstrukcji nośnej obiektu. Źródłem udaru 
był izolowany od ziemi generator ustawiony w 
sąsiedztwie budynku. Zastosowane 4 przewody 
powrotne zamykały obwód prądowy. Wykonano 
pomiary prądu oraz natężeń pola magnetyczne-
go. Rejestrowano również różnice napięć we-
wnątrz pomiędzy poszczególnymi punktami na 
różnych kondygnacjach.  

 
Układ pomiarowy: generator- przewody odgromowe-system uzio-
mowy-rezystory-przewody powrotne [12]. Prądy udarowe do 100A.  

 
Rejestrowano przepięcia indukowane w nie-
wielkim obiekcie telekomunikacyjnym. Prądy 
udarowe miały kształt zbliżony do kształtów 
prądów piorunowych, ale mniejsze wartości 
szczytowe. Pomiary wykazały możliwość prze-
pięć dochodzących do 50 kV podczas rzeczywi-
stych wyładowań piorunowych.  

 



A. Sowa   Badania zagrożeń stwarzanych przez wyładowania piorunowe w obiekty budowlane  
 

  

 
Przepięcia rejestrowano w pętlach tworzonych z przewodów ułożonych na ścianach i podłodze w 
pomieszczeniu na 2-gim piętrze (rys. 4).  
Zastosowany generator prądowy umożliwił wprowadzenie do przewodów urządzenia pioruno-
chronnego prądów udarowych o wartościach szczytowych dochodzących do 330A.  
Czas czoła otrzymanych udarów wynosił 2-3 µs, a czas do półszczytu ok.700µs. przykładowe prze-
biegi prądów udarowych i indukowanych napięć przedstawiono na rys. 5. 
 

 
 

 
 

Po przeliczeniu otrzymanych wartości do zagrożenia wywołanego przez prąd piorunowy o wartości 
szczytowej 100 kA i szybkości narastania 100 kA/µs stwierdzono, że: 

• w każdym z badanych obwodów wartości szczytowe indukowanych napięć przekroczyły 1kV, 

• maksymalne wyznaczone wartości nie przekraczały 20kV.  

W większości przypadków w badaniach laboratoryjnych i terenowych próbowano odwzorować 
rozpływ prądu, jaki wystąpi podczas bezpośredniego uderzenia piorunu.  
Innym sposobem podejścia do oceny zagrożenia piorunowego jest wymuszanie przepływu prądu 
udarowego w obwodzie różniącym się od tego, jaki wystąpi podczas wyładowania w obiekt. W ta-
kim przypadku należy wykonać przedstawione poniżej działania: 

Rys. 4.  Rozmieszczenie 
badanych pętli oraz 
przewodów urządzenia 
piorunochronnego w ba-
danym obiekcie budow-
lanym  
 

Rys. 5.Przebiegi prądów udaro-
wych i napięć indukowanych przez 
te prądy w pętlach  
 



A. Sowa   Badania zagrożeń stwarzanych przez wyładowania piorunowe w obiekty budowlane  
 

  

• Wymusić przepływ prądu udarowego w przewodzących elementach konstrukcyjnych rzeczy-
wistego obiektu. Obwód, w którym płynie prąd udarowy może różnić się od tego, jaki wystąpi 
podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt. 

• Prowadzić rejestrację prądów i napięć wywołanych przez rozpływający się prąd udarowy.  

• Utworzyć modele matematyczne opisujące zjawiska zachodzące w czasie pomiarów. 

• Wykonać obliczenia i wybrać model, który zapewnił otrzymanie wyników najbardziej zbliżo-
nych do tych, jakie zarejestrowano w czasie pomiarów.  

• Wykorzystać wybrany model do symulacji zjawisk zachodzących podczas wyładowania pio-
runowego.  

• Przeprowadzić obliczenia i dokonać oceny zagrożenia piorunowego.  

Na rys. 6. przedstawiono układ połączeń wykorzystywany do wymuszania przepływu prądu udaro-
wego oraz rozmieszczenie przewodów instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego we-
wnątrz badanego obiektu [1]. 

 

 
 
 

 
Rys. 6.  Układy połączeń do badania przepięć indukowanych przez rozpływający się prąd udarowy 
[1] 
 

Źródłem zakłóceń był prąd udarowy wprowadzany do przewodów urządzenia piorunochronnego z 
generatora umieszczonego wewnątrz budynku. Prąd płynął w obwodzie: generator - rura aluminio-
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wa – przewody instalacji piorunochronnej – system uziomowy – generator. Zakłócanymi obwodami 
była instalacja elektryczna oraz okablowanie lokalnej sieci komputerowej.  
Zastosowany generator umożliwiał wprowadzenie do przewodów urządzenia piorunochronnego 
prądów udarowych o wartościach szczytowych dochodzących do 1550 A i czasach czoła ok. 2,5 µs. 
Indukowane przepięcia rejestrowano w instalacji elektrycznej typu TN-C-S pomiędzy przewodem 
fazowym a neutralnym oraz (rys.7.) pomiędzy parą przewodów strukturalnego okablowaniu struk-
turalnym (rys. 8.).  
Wykorzystując otrzymane wyniki wyznaczono zagrożenie występujące podczas przepływu prądu 
piorunowego o wartości szczytowej 100 kA. Wartości międzyszczytowe indukowanych przepięć 
wynosiły osiągały od kilkuset V do kilkudziesięciu kV.  
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Fig. 7.  Oscylogramy przepięć w gniazdku instalacji elektryczne  
 
 
a) gniazda sieci komputerowej – bez obciążenie (obwody otwarte) i obciążone rezystancją ok.100Ω. 
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b) gniazda instalacji elektrycznej – bez obciążenie (obwody otwarte) i obciążone rezystancją ok.50Ω. 
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Rys. 8. Przepięcia indukowane w gniazdach sieci komputerowej oraz instalacji elektrycznej [1] 

 
Badania symulacyjne wykorzystano również do oceny zagrożenia piorunowego urządzeń, do któ-
rych dochodzą kable sygnałowe ułożone pomiędzy obiektami budowlanymi. 
W takich przypadkach, podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt budowlany, część prądu 
piorunowego wpłynie do kanału, w którym ułożono przewody. 

W czasie badań symulacyjnych wymuszano przepływ prądów udarowych w metalowych elemen-
tach konstrukcji kanałów i ekranach przewodów.  

Wprowadzano prądy udarowe o wartościach szczytowych dochodzących do ok. 2 kA.  
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Przepięcia indukowane w ekranowanych przewodach osiągały wartości od kilku do kilkudziesięciu 
V (tablica 6). 
 
Tablica 5. Badania przepięć indukowanych przez prądy udarowe w układach przewodów (symula-
cje w rzeczywistych obwodach)  

Ogólny schemat obwodu pomiarowego Charakterystyka w yników  

 

 
Wprowadzanie prądu udarowego do kanału kablowego [14] 

 
Prąd udarowy o wartości szczytowej kilku 
kA i kształcie 8/20 wprowadzano do prze-
wodzącej konstrukcji kanału kablowego. 
Przepięcia rejestrowano w przewodach 
przesyłu danych pomiędzy budynkami.  

 

 

 
Pomiary prowadzono na terenie elektrowni 
atomowej [13]. Wybrano trakty kablowe o 
długości od ok. 30m do ponad 10m, do któ-
rych wpuszczano prąd udarowy o wartości 
szczytowej ponad 1 kA.  

Do wytwarzania takich prądów wykorzysta-
no generator o napięciu ładowania konden-
satorów dochodzącym do 240 kV.  

 

Podsumowanie 
Analizując przedstawione metody badań zagrożenia piorunowego w obiektach budowlanych pod 
względem możliwości ich zastosowania można sformułować przedstawione poniżej uwagi: 

1. Prowadzenie badań zagrożeń powstających podczas naturalnych wyładowań piorunowych w 
typowe obiekty budowlane jest w naszej strefie klimatycznej bezcelowe ze względu na małą 
liczbę doziemnych wyładowań piorunowych. 

2. Obserwacje zagrożeń powstających w naturalnych warunkach można próbować prowadzić 
w obiektach wysokich najlepiej wolnostojących na lokalnych wzniesieniach. Takimi obiek-
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tami mogą być np. stacje radionadawcze z wysokimi wieżami. Jednak nawet w takich obiek-
tach będą to długotrwałe i kosztowne rejestracje, które umożliwiają otrzymanie tylko sto-
sunkowo niewielką liczbę danych.  

3. Prowokowanie wyładowań piorunowych w obiekty lub elementy rozległych systemów elek-
trycznych lub elektronicznych umożliwia otrzymanie większej liczby danych o zagrożeniu. 
Niestety taka metoda wymaga znacznych nakładów finansowych i przy krajowej liczbie dni 
burzowych w roku takie obserwacje mogą okazać się zbyt kosztowne. 

4. W typowych obiektach budowlanych ocenę zagrożenia piorunowego można przeprowadzić 
wykorzystując metodę badań symulacyjnych w rzeczywistych obiektach. Jest to metoda, o 
której wspominają normy ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz obiektów tele-
komunikacyjnych.  

5. Najczęściej wyniki badań symulacyjnych przeliczane są do warunków, jakie występują pod-
czas rzeczywistych wyładowań piorunowych. Do przybliżonej oceny zagrożenia pioruno-
wego można przyjąć, że  

unmnp kUU ⋅=  

inmnp kII ⋅=  

      gdzie: Unp, Inp  - odpowiednio, przewidywane wartości szczytowe napięć i prądów występu-
jące w czasie wyładowania, 

 Unm, Inm – odpowiednio wartości szczytowe napięć i prądów zarejestrowane podczas 
badań symulacyjnych, 

 ku = ki – współczynnik określający stosunek wartości szczytowych prądu pioruno-
wego u prądu udarowego wprowadzanego do obiektu w czasie badań.  

Należy zauważyć, że przedstawiony przybliżony sposób wyznaczania zagrożenia pioruno-
wego można zastosować tylko w przypadku podobnych kształtów prądów piorunowych i 
udarowych stosowanych w czasie badań.  
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