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Podstawowym zadanie urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu 
piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego 
obiektu budowlanego. Powszechne stosowanie systemów informatycznych, telekomunikacyjnych, 
teleinformatycznych oraz kontrolno-pomiarowych stworzyło konieczność zwrócenia większej 
uwagi na ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed zagrożeniami występującymi 
podczas doziemnych wyładowań piorunowych. Obecnie projektując ochronę odgromową obiektu 
budowlanego, w którym będą zainstalowane takie systemy, należy dodatkowo uwzględnić 
wymagania dotyczące: 

• oceny występującego zagrożenia piorunowego i określenia odpowiedniego poziomu 
ochrony obiektu,  

• niedopuszczania do bezpośredniego oddziaływania prądu piorunowego na urządzenia 
chronionych systemów, 

• ograniczania wartości natężeń impulsowego pola elektromagnetycznego występującego 
wewnątrz obiektu budowlanego podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego lub 
wyładowania w bliskim sąsiedztwie tego obiektu,  

• ograniczania do odpowiednich poziomów napięć i prądów udarowych występujących w 
instalacji elektrycznej oraz w obwodach przesyłu sygnałów,  

Spełniając powyższe wymagania należy zwrócić szczególną uwagę na zalecenia zawarte w normach 
dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych, ochrony przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Dodatkowo należy uwzględnić normy określające wymagania kompatybilności 
elektromagnetycznej urządzeń. Poniżej przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące oceny 
zagrożenia piorunowego obiektu budowlanego, które są niezbędne przy doborze odpowiednich 
rozwiązań urządzenia piorunochronnego. 
 

Normy i zalecenia 
 
Instalacje piorunochronne na obiektach budowlanych powinny być wykonane zgodnie z 
zaleceniami polskich norm. Takie wymagania zawiera obowiązujące Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury (Rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 109, 
poz.1156), w którym stwierdzono, że: 

• budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych (§ 53, pkt. 2), 

• instalacja powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych (§ 184). 

Początkowo krajowe normy ochrony odgromowej (tablica 1 - normy obowiązujące przed 2001r.) 
zawierały podstawowe zalecenia określające zasady ochrony ludzi oraz różnorodnych obiektów 
budowlanych.  W ograniczonym stopniu zawarto w nich zalecenia dotyczące ochrony urządzeń 



elektrycznych i elektronicznych przed zagrożeniami stwarzanymi przez rozpływający się prąd 
piorunowy oraz przepięcia.  
 

Tablica 1. Zestawienie podstawowych norm dotyczących ochrony odgromowej  

Zakres tematyczny  Zestawienie norm 

Normy ochrony 
odgromowej obowiązujące 
przed rokiem 2001. 

PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona  
PN-92/E-05003/04: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

 

 

Ochrona odgromowa 
obiektów budowlanych 
oraz wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych  
 

PN-IEC 61024-1:2001, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1 grudzień 2002, Ochrona odgromowa obiektów 
budowanych. Część 1. Zasady ogólne.  

PN-IEC 61024-1-1:2001, Ochrona odgromowa obiektów budowanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1 grudzień 2002, Ochrona odgromowa obiektów 
budowanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych.  
PN-IEC 61024-1-2:2002,Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 
piorunochronnych. 

 

Ochrona przed 
piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym 

PN-IEC 61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne. 
PN-IEC/TS 61312-2:2002, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycz-
nym (LEMP). Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i 
uziemienia. 
PN-IEC/TS 61312-3:2003, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycz-
nym. Część 3. Wymagania urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 

 
Elementy urządzenia 
piorunochronnego 

PN-EN 50164-1:2002(U), Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) Część 1: 
Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 
PN-EN 50164-1:2002U/A1:2007(U), Elementy urządzenia piorunochronnego 
(LPS) Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 
PN-EN 50164-2:2003(U), Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2: 
Wymagania dotyczące przewodów i uziomów 
PN-EN 50164-2:2003(U)/A1:2007(U) Elementy urządzenia piorunochronnego 
(LPS). Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów 

 
W roku 2001 zaczęto wprowadzać międzynarodowe normy ochrony odgromowej, wśród których 
można wyodrębnić cztery podstawowe grupy tematyczne określające: 

• sposób wyznaczania poziomów ochrony urządzenia piorunochronnego, 

• podstawowe zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych, 

• podstawowe zasady ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym LEMP (ang. 
Lightning ElectroMagnetic Pulse), 

• wymagania stawiane elementom urządzenia piorunochronnego. 

Informacje zawarte w normach ochrony odgromowej oraz ochrony przed LEMP wykorzystano przy 
określaniu zakresu badań urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej oraz w liniach 
przesyłu sygnałów.  

Na bazie tych norm opracowano również normy określające zasady ochrony różnego rodzaju 
obiektów, które albo nie są opisane w normach ochrony odgromowej albo wymagają 
dokładniejszego przedstawienie szczegółowych rozwiązań (tabela 2).  



Tabela 2. Przykładowe zestawienie norm określających zasady ochrony odgromowej różnorodnych 
obiektów  

Zakres tematyczny  Zestawienie norm 

 

 

 

Ochrona obiektów 
telekomunikacyjnych 

ITU-T Recommendation K.27. (05/96) Bonding configurations and earthing inside a 
telecommunication building. 
ITU-T Recommendation K.39:10/96, Protection against interference. Risk 
assessment of damages to telecommunication sites due to lightning discharges. 
 ITU-T Recommendation K.40. (10/96); Protection against interference: Protection 
against LEMP in telecommunications centers. 

ITU-T Recommendation K.56.(07/2003); Protection of radio base station against 
lightning discharge. 

ITU-T Recommendation K.67.(02/2006); Expected surges on telecommunication 
and signaling networks due to lighting.  

 

Linie  

telekomunikacyjne  

PN-EN 61663-1:2002 (U), Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Część 1: 
Instalacje światłowodowe 

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Część 2: 
Linie wykonywane przewodami metalowymi 

 

Stacje i linie 

elektroenergetyczne 

PN-E-05115:2002, Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym do 1000V (przedstawiono metody ochrony od bezpośrednich uderzeń 
pioruna ). 

IEEE Std. 998-1996, IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substation.  

IEEE Std. 1410TM-2004, IEEEE Guide for Improving the Lightning Performance of 
Electric Power Overhead Distribution Lines.  

 

Elektrownie 
wiatrowe  

IEC 88/117/CD: 1999, Wind turbine generator systems- Part 24. Lightning protection 
for wind turbine.  

IEC TR  61400-24:2002, Wind turbine generator systems- Part 24: Lightning 
protection.  

 

Niewielkie obiekty 
pływające 

ISO 10134: Small craft – Electrical devices – Lightning protection. 1993.03.01 

Standard and Recommendation Practices for Small Craft. Standard E-4, 
Lightning Protection. American Boat and Yacht Council,. 

Fire Protection Standard for Motor Craft – NFPA 302, 14. National Fire Protection 
Association 

Elektrownie 
atomowe 

KTA 2206 Auslegung von Kernkraftwerken gegen Blitzeinwirkungen 

 

Od kilku lat prowadzono prace, których celem było uporządkowanie norm ochrony odgromowej. W 
ich wyniku powstały normy serii IEC 62305, które wprowadzono również w Polsce. Ogólne 
informacje o zakresie tematycznym tych norm przedstawiono w tabeli 3. 

Poziomy ochrony dla urządzenia piorunochronnego 
Oceniając zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych, zagrożenie ludzi przebywających 
wewnątrz lub na zewnątrz tych obiektów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy 
przeanalizować następujące przypadki: 

• bezpośrednie wyładowanie piorunowe w obiekt budowlany oraz w dochodzące do niego 
instalacje elektryczne i linie przesyłu sygnałów 

• wyładowanie w sąsiedztwie obiektu, 

• wyładowanie w sąsiedztwie linii zasilających i sygnałowych dochodzących do obiektu, 

• bezpośrednie wyładowanie w pobliskie obiekty. 



Tabela 3. Zakres tematyczny norm serii EN 62305  

Norma Zakres tematyczny 

 

 

PN-EN 62305-1:2006 (U), 
Ochrona odgromowa - Część 1: 
Wymagania ogólne 

Ochrona odgromowa obiektów włącznie z ich instalacjami, zawartością 
i osobami oraz urządzeń usługowych przyłączonych do obiektu. Z 
wyłączeniem: 

  - urządzeń kolejowych;  

  - pojazdów, okrętów, samolotów, instalacji przybrzeżnych;  

  - wysokociśnieniowych rurociągów podziemnych;  

  - rurociągów oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych nie 
przyłączonych do obiektu. 

PN-EN 62305-2:2006 (U), 
Ochrona odgromowa - Część 2: 
Zarządzanie ryzykiem  

Oszacowanie ryzyka powodowanego przez piorunowe wyładowania 
doziemne w obiektach budowlanych i urządzeniach usługowych. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzenia piorunochronnego. 

 

PN-EN 62305-2:2006 (U), 
Ochrona odgromowa - Część 3: 
Uszkodzenia fizyczne obiektów 
budowlanych i zagrożenie życia. 

Wymagania dotyczące ochrony obiektów przed szkodami fizycznymi 
za pomocą LPS i ochrony istot żywych przed porażeniem napięciami 
dotykowymi i krokowymi w pobliżu urządzenia piorunochronnego.   

• Projektowanie, wykonanie, sprawdzanie i utrzymanie LPS w 
obiektach dowolnej wysokości. 

• Ustalenie środków ochrony istot żywych przed porażeniem 
napięciami dotykowymi i krokowymi. 

PN-EN 62305-4:2006 (U), 
Ochrona odgromowa - Część 4: 
Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach 
budowlanych 

Projektowanie, wykonanie, utrzymanie, sprawdzanie i testowanie 
systemu środków ochrony przed oddziaływaniem LEMP na urządzenia 
elektryczne i elektroniczne wewnątrz obiektu, w celu redukcji ryzyka 
trwałych szkód pod wpływem piorunowych impulsów 
elektromagnetycznych. 

 

W chwili obecnej ocena zagrożenia ogranicza się najczęściej do przypadków bezpośredniego 
wyładowania piorunowego w obiekt budowlany. Poniżej przedstawiono ogólne zasady postępowania 
przy określaniu poziomów ochrony dla urządzenia piorunochronnego zgodnie z wymaganiami norm 
PN-IEC 61024-1-1 oraz PN-EN 62305-2. 

 
Wyznaczania poziomów ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-IEC 61024-1-

1 
Dobierając poziom ochrony urządzenia piorunochronnego należy określić spodziewaną częstość 
bezpośrednich wyładowań piorunowych w dany obiekt Nd i porównać z częstością akceptowalną Nc 
dla tego obiektu.Spodziewaną częstość bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt określa 
zależność: 

                                                        
610−⋅⋅= egd ANN                                (1)  

gdzie      Ng  - średnia gęstość wyładowań doziemnych, na km2 i na rok w rejonie , w którym 
znajduje się obiekt, 

               Ae -  równoważna powierzchnia zbierania wyładowań  piorunowych przez obiekt. 

Obecnie, do czasu uzyskania dokładniejszych informacji o liczbie dni burzowych na terenie Polski, 
zalecane jest przyjmowanie rocznej gęstości zgodnie z wymaganiami normy PN-86/E-05003/01. 
Wartości te wynoszą: 

• 1,8  - dla terenów o szerokości geograficznej powyżej 51030’, 

• 2,5  -  dla pozostałych terenów kraju.   



Równoważna powierzchnia zbierania wyładowań piorunowych Ae, przez typowy obiekt 
(prostopadłościan o wymiarach a, b i h - wymiary w m), opisywana jest zależnością: 

                               
22)(2 hmmhbabaAe ⋅⋅+++⋅= π                                               (2) 

W normie PN-IEC 61024-1-1 przyjęto wartość m = 3 i zależność (2) określa obszar ograniczony li-
nią utworzoną przez przecięcie się powierzchni ziemi z linią prostą o nachyleniu 1: 3  prowadzoną z 
najwyższych części obiektu i obracaną dookoła niego (rys. 1.). 
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Rys. 1. Przykład wyznaczania równoważnej powierzchni zbierania 
 

 
W przypadku obiektów budowlanych akceptowalna roczną częstość Nc wyładowań piorunowych 
może być ustalona przez: 

• odpowiedzialne komitety krajowe, 

• właściciela obiektu lub projektanta urządzenia piorunochronnego.  

Początkowo w normie PN-IEC 61024-1-1:2001 zalecano dla obiektów zwykłych przyjmować 
wartość  Nc = 10-2 . W uzupełnieniu wydanym do tej normy (PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1 12,2002) 
zmniejszono wartość częstości akceptowanej do poziomu Nc = 10-3.  

Kolejnym etapem jest porównanie wyznaczonej wartości Nd i wartości akceptowalnej Nc. W wyniku 
takiego porównania można stwierdzić: 

• Nd  ≤≤≤≤  Nc    -  urządzenie piorunochronne nie jest potrzebne, 

• Nd  >>>>  Nc  - urządzenie piorunochronne powinno zostać zainstalowane. 

Jeśli wymagane jest stosowanie urządzenia piorunochronnego (Nd  >>>>  Nc) to jego skuteczność 
określa zależność:  

                                                    
d

c

N

N
E −≥1                                   (3) 



Ostatnim krokiem, po wyznaczeniu skuteczności E, jest określenie poziomu ochrony dla urządzenia 
piorunochronnego z następujących zależności: 

• E > 0,98   poziom I z dodatkowymi środkami ochrony, 

• 0,95 < E ≤ 0,98  poziom I 

• 0,90 < E ≤ 0,95  poziom II 

• 0,80 < E ≤ 0,90  poziom III 

• 0 < E ≤ 0,80   poziom IV 
 
Formę blokową omówionego sposobu określania poziomu ochrony obiektu przedstawia  rys. 2.  
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- gęstość wyładowań doziemnych (Ng) 
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Rys. 2. Sposób postępowania przy określaniu poziomu ochrony obiektów budowlanych [PN-IEC 61024-
1-1] 
 



Dobierając rozwiązania ochrony odgromowej należy uwzględnić wymagania wynikające z przyjęcia 
wyznaczonego poziomu ochrony.  
 

Wyznaczanie poziomów ochrony zgodnie z PN-EN 62305-2 
 

W nowym podejściu do zagadnień ochrony odgromowej przyjęto, że miarą zagrożenia 
piorunowego obiektu oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony odgromowej jest ryzyko 
spodziewanych szkód R. Szczegółową metodykę analizy oraz oceny uszkodzeń powodowanych 
przez wyładowania piorunowe zawarto w normie PN-EN 62305-2. 

Analizując zagrożenie piorunowe wyróżniono następujące rodzaje szkód i strat: 

       Przyczyny uszkodzeń (z uwagi na miejsce uderzenia pioruna): 
S1:  bezpośrednie wyładowanie piorunowe w obiekt; 
S2:  wyładowanie obok obiektu; 
S3:  wyładowanie w urządzenie usługowe (instalacje); 
S4:  wyładowanie obok urządzenia usługowego. 

Typy uszkodzeń: 
D1 – porażenie wywołane przez napięcia dotykowe i krokowe, 
D2 - uszkodzenie mechaniczne, termiczne, chemiczne, pożar, wybuch itp., 
D3 – awarie systemów elektrycznych i elektronicznych.  

Typy strat powiązanych z obiektem budowlanym: 
L1:  utrata życia ludzkiego; 
L2:  utrata usługi publicznej; 
L3:  utrata dziedzictwa kulturowego; 
L4:  utrata wartości ekonomicznej (obiektu i jego zawartości, urządzenia usługowego i jego 

aktywności). 

 Typy strat powiązanych z urządzeniem usługowym (instalacją): 
L’ 1:  utrata usługi publicznej; 
L’ 4:  utrata wartości ekonomicznej; 
Powiązania pomiędzy przyczynami uszkodzeń oraz typami uszkodzeń i strat zestawiono w tabeli 4.  

Tabela 4. Przyczyny uszkodzeń oraz typy szkód i strat  

Miejsce trafienia Przyczyna   
szkody 

Obiekt Instalacje zewnętrzne 

Rodzaj szkody Rodzaj straty Rodzaj szkody Rodzaj straty 

Wyładowanie piorunowe 
w obiekt 

 
S1 

D1 
D2 
D3 

L1, L4** 
L1, L2, L3, L4 
L1*, L2, L4 

 
D2 
D3 

 
L’1, L’4  
L’1, L’4  

Doziemne wyładowanie 
w pobliżu obiektu S2 D3 L1*, L2, L4 

  

Wyładowanie w 
instalacje zewnętrzne 

 
S3 

D1 
D2 
D3 

L1, L4** 
L1, L2, L3, L4 
L1*, L2, L4 

 
D2,  
D3 

 
L’1, L’4  
L’1, L’4 

Wyładowanie w pobliżu 
instalacji zewnętrznych 

 
S4 

 
D3 
 

 
L1*, L2, L4 

 
D3 

 
L’1, L’4  

 

* - w przypadku szpitali i obiektów o zagrożeniu wybuchem; 

    ** - w przypadku obiektów rolniczych (utrata zwierząt hodowlanych) 
 



Miarą zagrożenia piorunowego obiektu oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony 
odgromowej jest ryzyko spodziewanych szkód R. W obiektach wyposażonych w środki ochrony 
odgromowej to ryzyko jest zwykle znacznie mniejsze od jedności. 
 
Każdy komponent ryzyka RX może być wyznaczone z przybliżonej zależności: 

XXXX LPNR ⋅⋅=                                                   (4) 
gdzie: 

NX liczba niebezpiecznych zdarzeń (wyładowań piorunowych) w ciągu roku, zależna od 
gęstości wyładowań doziemnych oraz charakterystyk obiektu, jego otoczenia i 
rezystywności gruntu, 

PX prawdopodobieństwo uszkodzenia, zależne od charakterystyk obiektu i zastosowanych 
środków ochrony, 

LX wynikła strata, zależna od funkcji obiektu, obsługi, rodzaju wykonywanych usług 
publicznych, wartości towarów uległych uszkodzeniu oraz środków ochrony 
zastosowanych w celu ograniczenia strat. 

Ryzyko R jest wartością prawdopodobnych średnich rocznych strat. Dla każdego typu straty, jaka 
może wystąpić w obiekcie lub w urządzeniu usługowym, powinna być wyznaczona stosowna 
wartość ryzyka. W obiekcie może wystąpić: 

R1:  ryzyko utraty życia ludzkiego; 

R2:  ryzyko utraty usługi publicznej; 

R3:  ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego; 

R4:  ryzyko utraty wartości ekonomicznej. 
 

Zgodnie z koncepcją zawartą w normie PN-EN 62305-2, ryzyko dla danego przypadku szkody lub 
straty jest sumą odpowiednich komponentów ryzyka, z których każdy może być wyznaczony na 
podstawie wzoru (4).  

Klasyfikację poszczególnych komponentów ryzyka związanego z oddziaływaniem doziemnych 
wyładowań piorunowych na obiekt budowlanych przedstawiono w tabeli 5.  

 

Tabela 5. Komponenty ryzyka związanego z oddziaływaniem wyładowań na obiekt budowlany 
ukierunkowane na poszczególne rodzaje oraz przyczyny szkód 

 Przyczyna 
szkody 

 
Typ 
szkody 

 
S1 

Wyładowanie w 
obiekt 

 

S2 

Wyładowanie w 
ziemię w 

pobliżu obiektu 

 

S3 

Wyładowanie w 
linię 

zewnętrzną 

 

S4 
Wyładowanie w 
ziemię w pobliżu 
linii zewnętrznych 

 
Ryzyko związane z 

określonym rodzajem 
szkody 

D1 RA  RU  RU + RA 

D2 RB  RV  RB + RV 

D3 RC RM RW RZ RC + RM + RW + RZ 

Ryzyko związane z 
określoną przyczyną 

szkody 

 
RA + RB + RC 

 
RM + RU + RV + RW + RZ  

 
 

 
 



Czynniki mające wpływ na wartości poszczególnych komponentów ryzyka w odniesieniu do 
obiektu budowlanego oraz urządzenia usługowego przedstawiono w tabelach 6 i 7. 

 
Tabela 6. Czynniki wpływające na komponenty ryzyka w obiekcie 

Charakterystyka obiektu lub układów 
wewnętrznych  
Środki ochrony 

RA RB RC RM RU RV RW RZ 

Powierzchnia zbierania X X X X X X X X 

Rezystywność powierzchni gruntu X        

Rezystywność podłogi     X    

Ograniczenia fizyczne, izolacja, napisy 
ostrzegawcze, ekwipotencjalizacja gruntu 

X    X    

LPS  X1) X X2) X2) X3) X3)   

Ochrona skoordynowanymi SPD    X X   X X 

Ekran przestrzenny   X X     

Ekranowanie linii zewnętrznych     X X X X 

Ekranowanie linii wewnętrznych   X X     

Trasowanie   X X     

Sieć połączeń wyrównawczych   X      

Środki przeciwpożarowe  X    X   

Wrażliwość pożarowa  X    X   

Zagrożenie specjalne  X    X   

Udarowe napięcie wytrzymywane   X X X X X X 
1)   W przypadku naturalnego lub standardowego LPS z odstępami między przewodami odprowadzającymi 

mniejszymi niż 10 m lub tam, gdzie przewidziano ograniczenia fizyczne (bariery, ogrodzenie itp.), ryzyko 
dotyczące porażenia istot żywych napięciami dotykowymi i krokowymi jest pomijalne.  

2)   Tylko dla zewnętrznego LPS z przewodami odprowadzającymi typu klatkowego lub dla elementów 
konstrukcyjnych spełniających rolę LPS. 

3)   Wskutek obecności połączeń wyrównawczych pomiędzy linią zewnętrzną a LPS. 

 
Tabela 7. Czynniki wpływające na komponenty ryzyka w urządzeniu usługowym [67] 

Charakterystyka urządzenia usługowego 
Środki ochrony 

RV’ RW’ RZ’ RB’ RC’ 

Powierzchnia zbierania X X X X X 

Ekranowanie przewodów X X X X X 

Przewód chroniący przed piorunem X X X X X 

Kanał kablowy chroniący przed piorunem X X X X X 

Dodatkowe przewody osłonowe X X X X X 

Udarowe napięcie wytrzymywane X X X X X 

SPD X X X X X 

 
Podstawowa procedura pozwalająca na podjęcie decyzji o tym czy obiekt ma być chroniony przed 
oddziaływaniem pioruna i umożliwiająca wybór odpowiednich środków ochrony jest następująca: 



• identyfikacja chronionego obiektu i jego charakterystyka, 

• identyfikacja wszystkich rodzajów strat w obiekcie i odpowiadającego im ryzyka R, 

• oszacowanie ryzyka dla każdego rodzaju straty, 

• określenie potrzeby ochrony przez porównanie ryzyka odpowiadającego utracie ludzkiego 
życia (R1), stracie usługi publicznej (R2), dziedzictwa kulturowego (R3) oraz wartości 
ekonomicznej (R4) z ryzykiem tolerowanym RT, 

• oszacowanie efektywności kosztów ochrony przez porównanie kosztów strat całkowitych w 
przypadku zastosowania wybranych środków ochrony oraz bez tych środków.   

Reprezentatywne wartości tolerowanego ryzyka RT, gdzie wyładowania piorunowe powodują 

utratę życia ludzkiego, utratę dóbr materialnych lub kulturowych, podano w tabeli 8. 

Tabela 8. Typowe wartości tolerowanego ryzyka RT 

Rodzaj straty Ryzyko tolerowane RT  
wg PN-EN 62305-2  

(rok–1) 

Ryzyko tolerowane RT  
wg ITU-T Rec. K.39          

(rok–1) 

Strata życia ludzkiego lub trwałe kalectwo 10–5 - 

Strata usługi publicznej 10–3 10–4 

Strata dziedzictwa kulturowego 10–3 - 

Straty materialne - 10–3 

 
Dodatkowo w tabeli 6 podano wartości tolerowanego ryzyka zalecane w przypadku obiektów 
telekomunikacyjnych.  
W celu ułatwienia przeprowadzenia obliczeń poszczególnych komponentów ryzyka oraz doboru 
poziomu ochrony opracowano program komputerowy RAC (Risk Assessment Calculator) do 
szacowania ryzyka w obiektach budowlanych. Program ten jest dołączany do normy PN-EN 62305-
2 (okno dialogowe programu przedstawiono na rys. 3).  

Pozwala on na przeprowadzenie obliczeń jedynie w sposób uproszczony. Nie wszystkie dane 
wejściowe niezbędne do oszacowania komponentów ryzyka mogą być przez użytkownika dowolnie 
zmieniane (część z nich może być zmieniana tylko w ograniczony sposób a część wcale). W samej 
normie PN-EN 62305-2 pojawia się wyraźny zapis, że narzędzie to nie wdraża pełnej 
funkcjonalności normy i jest przeznaczone jedynie do uzyskania wstępnych oszacowań dla 
przypadków nieskomplikowanych obiektów. 
 

Podsumowanie 
 
 Porównując obowiązujący obecnie sposób wyboru poziomu ochrony odgromowej obiektu z 
wprowadzaną metodą szacowania ryzyka nasuwają się przedstawione poniżej uwagi. 

1. Dotychczas, przy wyborze poziomu ochrony podstawowe znaczenia mają wymiary obiektu 
oraz akceptowalna roczną częstość Nc wyładowań piorunowych. Brak wpływu czynników 
związanych z wyposażeniem obiektu oraz jego konstrukcją. 

2. W przypadku obiektów zwykłych akceptowalną wartość częstości Nc zaleca norma ochrony 
odgromowej PN-IEC 61024-1-1. W przypadku własności prywatnej wartość Nc może być 
ustalona przez właściciela obiektu lub projektanta urządzenia piorunochronnego.  

 



 
 

Rys. 3. Widok okna dialogowego programu do szacowania ryzyka zgodnie z PN-EN 62305-2 
 

3. Przyjmowanie zalecanej akceptowalnej wartości Nc = 10-3 powoduje otrzymywanie dla 
dużych obiektów I lub II poziomu ochrony dla urządzenia piorunochronnego, co nie zawsze 
może wynikać z rzeczywistego zagrożenia piorunowego występującego w takich obiektach. 

4. Przyjęcie analizy ryzyka zgodnie z PN-EN 62305-2 umożliwia sprawdzenie wpływu na 
poziom ochrony różnorodnych środków ochrony, uwzględnienie różnorodnych strat oraz 
właściwości i wpływu otoczenia obiektu. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest przyjęcie 
poziomu ochrony w pierwszej fazie postępowania i dopasowanie wymagań dotyczących 
ochrony odgromowej i przepięciowej.  

 


