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W dziedzinie odnawialnych źródeł ener-

gii elektrycznej poczesne miejsce zajmują 
elektrownie wiatrowe. Dostępne dane mówią 
o wzroście tego rodzaju źródeł energii o 
27,5% rocznie w ciągu ostatnich 7 lat i prawie 
10-krotnie szybszym rozwoju w porównaniu z 
przemysłem paliw kopalnych.   

• napięcia krokowe i dotykowe wywołane 
przez prąd piorunowy płynący w syste-
mie uziomowym.  

Wyniki [3,5,12] prowadzonych w Niem-
czech, Danii i Hiszpanii obserwacji zagroże-
nia piorunowego wykazały występowanie 4 – 
8 uszkodzeń wywołanych przez wyładowania 
piorunowe rocznie na każde 100 elektrownii  
wiatrowych.  

W czołówce krajów wytwarzających energię 
elektryczną w tego rodzaju elektrowniach na-
leży wymienić Niemcy, Danię, Hiszpanię i 
Indie. Na te kraje przypada prawie 80 % zain-
stalowanej obecnie mocy elektrowni wiatro-
wych.  

W przypadkach elektrownii na terenach 
górskich (podgórskich, pagórkowatych) ilość 
uszkodzeń wzrastała i dochodziła do 14 
uszkodzeń/100elektrownii/rok.  Gwałtowny wzrost liczby coraz wyż-

szych elektrowni wiatrowych o coraz więk-
szych mocach zwiększa zagrożenie wywoły-
wane przez wyładowania piorunowe. Groźne 
są zarówno bezpośrednie wyładowania w 
elektrownie jak i  uderzenia w ich bliskim ich 
sąsiedztwie.  

Dokładna analiza uszkodzeń wywołanych 
przez wyładowania piorunowe wykazała, że: 

- 7-10% uszkodzeń obejmowało łopaty 
wirników, 

- 43 – 51% to uszkodzenia w systemie ste-
rowania, 

W przypadku bezpośredniego wyładowania 
należy uwzględnić zagrożenia wywołane 
przez: 

- 20-23% uszkodzenia w systemie elektro-
energetycznym.  

• rozpływający się prąd piorunowy i jego 
oddziaływanie na instalacje dochodzące 
do elektrowni (linie elektroenergetyczne 
niskiego napięcia, zasilanie, linie prze-
syłu sygnałów),  

W przypadku wystąpienia uszkodzenia należy 
je zlokalizować, naprawić, przeprowadzić 
rozruch i sprawdzić poprawność działania. 
Taka procedura wymaga czasu.  

Dla typowych uszkodzeń wywołanych 
przez wyładowania piorunowe czas przestoju 
elektrowni wiatrowej wynosił średnio 8 – 10 
dni [12]. 

• przepięcia w instalacji elektrycznej oraz 
w systemach sterowania wewnątrz elek-
trowni,  

• przeskoki iskrowe na zewnątrz i we-
wnątrz elektrowni, 
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Bezpośrednie wyładowania  Znaczne ograniczenie zagrożenia pioru-
nowego elektrowni wiatrowych zapewnia 
właściwie zaprojektowana i wykonana: 

piorunowe 
Najgroźniejsze są bezpośrednie wyłado-

wania piorunowe, na które elektrownie wia-
trowe są szczególnie narażone [obiekty o 
znacznych wysokościach (rys.1.) w terenie 
otwartym na najczęściej lokalnych wzniesie-
niach].  

• zewnętrzna ochrona odgromowa, bez-
piecznie odprowadzająca prąd piorunowy 
z miejsc bezpośredniego uderzenia do 
ziemi, 

• ochrona przepięciowa w instalacji elek-
trycznej,  

 

Ok. 130m 

Łopaty wirnika 

Gondola  

Wieża  

Stacja 
transformatorowa 

 

• ochrona przepięciowa w torach przesyłu 
sygnałów, 

Dodatkowo bardzo ważną sprawą jest wy-
równywanie potencjałów wewnątrz i na ze-
wnętrz elektrowni.  
Przed przystąpieniem do projektowania po-
wyższych środków ochrony odgromowej na-
leży ocenić występujące zagrożenie pioru-
nowe elektrowni, porównać z zagrożeniem 
akceptowalnym i wyznaczyć wymagany po-
ziom ochrony odgromowej.  

Ocena zagrożenia piorunowego  
elektrownii wiatrowych  

Poniżej przedstawiony zostanie typowy 
sposób postępowania przy ocenie zagrożenia 
piorunowego oraz zasady wyznaczania pozio-
mów ochrony odgromowej elektrowni wia-
trowej.  

 

Rys.1. Przykładowe wymiary elektrowni wia-
trowej dużej mocy (np. moc 1- 2 MW ) 

 
Przedstawiony tok postępowania może być 
pomocny przy analizie dowolnego wysokiego 
obiektu np. masztu lub wieży.  

 

Spodziewaną częstość bezpośrednich wyła-
dowań piorunowych w elektrownię wiatrową  
określa zależność: Należy jednak zauważyć, że obecnie obowią-

zująca norma ochrony odgromowej PN - IEC 
61024-1 [7] dotyczy tylko  obiektów o wyso-
kości do  60 m. Pracujące obecnie elektrow-
nie wiatrowe mogą być znacznie wyższe. 
Pomimo tego faktu w zaleceniach dotyczą-
cych elektrowni wiatrowych [12] wykorzy-
stuje się część zależności zalecanych dla 
obiektów niższych.  

610−⋅⋅= egd ANN  

gdzie      Ng  - średnia gęstość wyładowań do-
ziemnych, na km2 i na rok w    

                       rejonie pracy elektrowni, 
               Ae -  równoważna powierzchnia 

zbierania wyładowań  pioru-
nowych przez elektrownię. W typowym przypadku elektrowni wia-

trowej podstawowe zagrożenie piorunowe 
stanowią wyładowania bezpośrednie. 

Wartości Ng , zalecane przez obowiązujące 
normy [6,7],  zestawiono w tablicy 1.  

W większości publikacji, równoważna 
powierzchnia zbierania wyładowań  pioruno-
wych, określaną dla prostopadłościanu o wy-
miarach a, b i h (wymiary w m),  opisywana 
jest zależnością: 

Uzupełniające informację o występującym 
zagrożeniu otrzymujemy określając częstość 
wyładowań w sąsiedztwie elektrowni oraz w 
sąsiedztwie linii zasilających i sygnałowych, 
które mogą stworzyć zagrożenie dla pracują-
cych w elektrowni urządzeń i systemów.  22)(2 hmmhbabaAe ⋅⋅+++⋅= π  
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Tablica 1. Gęstość powierzchniowa wyłado-
wań piorunowych 

W przypadku obiektów wysokich (o wysoko-
ści ponad 50m) proponowana jest również za-
leżność [1] :  Norma Roczna gęstość wyładowań piorunowych na 1 km2 

PN-86/E-
05003/01 

1,8  - dla terenów o szerokości geograficznej poniżej 
51030’, 
2,5  -  dla pozostałych terenów kraju.   

 
 
 
 
 

PN-IEC 
61024-1-

1 
 
 
 

25,104,0 dg TN ⋅=  

gdzie Td – liczba dni burzowych w roku uzyskiwana 
z map izokeraunicznych  
Roczna gęstość wyładowań obliczone z powyż-
szego wzoru  

Td 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Ng 0,3 0,7 1,2 1,7 2,2 2,8 3,4 4,0 4,7  

348,1 10325,0 −⋅⋅= hAe                   (3) 
gdzie:   h – wysokość obiektu [m] , 
            Ae – powierzchnia równoważna w km2 
 
Na rysunku 3 przedstawiono, wyznaczony 
przy pomocy powyższych zależności,  cha-
rakter zmian Ae w funkcji wysokości elek-
trowni (przedział 50m – 130m)  
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29 hAe ⋅⋅= π1 -  

 
Występujący w zależności współczynnik  m 
oznacza stosunek szerokości pasa po-
wierzchni, która wykracza poza zarys po-
ziomy obiektu do jego wysokości [  1 ].  
W przypadku elektrowni wiatrowej, pomija-
jąc wymiary a i b, otrzymujemy: 

22 hmAe ⋅⋅≈ π  
Wyznaczenie równoważnej powierzchni zbie-
rania wymaga określenia wartości współ-
czynnika m.  

2 - A  (po przeliczeniu na m348,1 10325,0 −⋅⋅= he
2) 

3 - A  250he =Niestety nawet w obowiązujących obecnie 
polskich normach wartość m nie jest jedno-
znacznie określona i wynosi: 

Rys.3. Równoważne powierzchnie zbierania 
wyładowań piorunowych przez elektrownie 
wiatrowe o różnych wysokościach • wg  PN-86/E-05003/01  
       m = 4                                (1) 250hAe =
Wyniki obliczeń wykazują duża zbieżność 
wartości Ae obliczonych przy pomocy zależ-
ności (2) i (3).  

• wg    PN-IEC 61024-1-1      
m = 3                         (2)  29 hAe ⋅⋅= π

W dalszej części rozważań wykorzystywana 
będzie zależność (2). Zależność (2) określa obszar ograniczony li-

nią utworzoną przez przecięcie się po-
wierzchni ziemi z linią prostą o nachyleniu 
1:3 i prowadzoną z najwyższych części elek-
trowni i obracaną dookoła względem niej 
(rys.2.) 

Poziomy ochrony urządzeń  
piorunochronnych 

Dobierając dla elektrowni wiatrowej po-
ziom ochrony urządzenia piorunochronnego 
należy określić spodziewaną częstość bezpo-
średnich wyładowań piorunowych w ten 
obiekt Nd i porównać z częstością akcepto-
walną  Nc dla tego obiektu. 
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r = 3H 

 

H 

W przypadku elektrowni wiatrowej akcepto-
walna roczną częstość Nc wyładowań pioru-
nowych może być ustalona przez jej właści-
ciela lub projektanta urządzenia pioruno-
chronnego. Obowiązująca obecnie norma [7]  

 
Rys.2. Wyznaczanie powierzchni zbierania 
wyładowań przez elektrownię wiatrową. 
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Tablica 2. Skuteczności urządzenia pioruno-
chronnego a odpowiadające im  poziomy 
ochrony   [10] 

zaleca dla obiektów zwykłych przyjmowanie 
wartości Nc  = 10-2 . 
Uwzględniając fakt, że elektrownie są bez per-
sonelu a czas pobytu obsługi (awarie konserwa-
cja) nie powinien być większy od 1%  roku, 
przyjęto [13] akceptowalną częstość Nc = 10-3 .  

 
Skuteczność urządzenia  

piorunochronnego E 
Poziom 
ochrony 

0,98 
0,95 
0,90 
0,80 

I 
II 
III 
IV 

Kolejnym etapem jest porównanie wartości 
Nc  i  Nd .  W wyniku takiego porównania 
możemy stwierdzić:  

• Nd  ≤  Nc    -  urządzenie pioruno-
chronne nie jest potrzebne, 

 • Nd  >  Nc  - urządzenie piorunochronne 
powinno zostać zainstalowane. Przykłady wyznaczania poziomów ochrony 

odgromowej dla dwu różnych elektrowni wia-
trowych, stosunkowo niewielkiej o wysokości 
70 m i jednej z największych obecnie budo-
wanych o  wysokości 130m , zestawiono w 
tablicy 3. 

Jeśli wymagane jest stosowanie urządzenia 
piorunochronnego to jego skuteczność określa 
zależność  

śla 
zależność  
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ablica 3. Poziomy ochrony odgromowej elektrownii wiatrowych 

Typ elektrowni Typ 1 Typ 2 

Podstawowe wymiary  wieża – 50m, promień skrzydła - 20m, 
całkowita wysokość ok. 70 m. 

wieża – 100m, promień skrzydła - 30m, 
całkowita wysokość ok. 130 m. 

Równoważna powierzchnia 
zbierania Ae  

138 544, 11 m2 477 835,83 m2 

Średnia gęstość wyładowań   
Ng  na km2 i na rok  1,8 2,5 1,8 2,5 

Spodziewana częstość bezpo-
średnich wyładowań Nd 

0,24 0,34 0,86 1,194 

Akceptowalna częstość wyła-
dowań Nc 

10-3 

Porównanie częstości Nd i Nc Nd > Nc Nd > Nc Nd > Nc Nd > Nc 

Skuteczność urządzenia pio-
runochronnego E 0,995 0,997 0,9988 0,999 

Poziom ochrony  I I I I 

 
 
 

statnim krokiem, po wyznaczeniu skutecz-
ości E, jest określenie odpowiedniego dla 
anej elektrowni poziomu ochrony odgromo-
ej (tablica  2.). 

W rozważanych przypadkach otrzymujemy 
wymagania zapewnienia I poziomu ochrony 
odgromowej, co stwarza konieczność 
uwzględnienia, przy doborze elementów i 
układów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony 
odgromowej,  zagrożenia stwarzanego przez 
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Obszar Ag 

Obszar  
Ae 

r = 3H 

r1 do 500m 

 

prądy piorunowe o następujących parame-
trach : 
- wartość szczytowa pierwszej składowej prądu 200 kA 
-  kształt prądu pierwszej składowej        10/350 
-  wartość szczytowa kolejnej składowej        50 kA 
-  kształt prądu kolejnej składowej    0,25/100 
- ładunek impulsowy pierwszej składowej        100 C 
-  energia właściwa                  10 MJ/Ω, 
- maksymalna szybkość narastania prądu      200kA/µs. 

Wyładowania piorunowe  
w sąsiedztwie elektrowni 

Analizując przypadki uszkodzeń stwier-
dzono, że większość z nich (nawet do 70%) 
była wywołana przez wyładowania w sąsiedz-
twie elektrowni wiatrowych.  

 
Rys.4.  Powierzchnie równoważne zbierania 
wyładowań Ae i  Ag. 
 
W przypadku uwzględniania zagrożenia wy-
wołanego przez impulsowe pole magne-
tyczne, a takie zagrożenie występuje w elek-
trowni wiatrowej  jeśli przesył sygnałów w jej 
wnętrzu nie jest realizowany przy pomocy 
światłowodów, należy przyjąć obszar o pro-
mieniu 500m.  

Ocena zagrożenia stwarzanego przez pobliskie 
wyładowania piorunowe związana jest z często-
ścią ich występowania na danym terenie oraz 
parametrami charakteryzującymi m.in.: obiekt, 
pracujące wewnątrz instalacje i urządzenia, ze-
wnętrzne linie dochodzące do obiektu. 

Średnią roczną częstość NN  pobliskich 
wyładowań piorunowych, które mogą oddzia-
ływać na  urządzenia elektryczne i elektro-
nicznych pracujące w elektrowni wiatrowej 
można wyznaczyć z zależności [13]: 

Wyładowania piorunowe  
w sąsiedztwie linii  zasilających i 

sygnałowych 
 
Analizując zagrożenie piorunowe urządzeń 
pracujących w elektrowni wiatrowej należy 
również uwzględnić wyładowania w są-
siedztwie linii zasilających i sygnałowych. W 
takich przypadkach średnią liczbę wyładowań 
piorunowych, które oddziaływają na urządze-
nia w elektrowni wiatrowej,  można oszaco-
wać wykorzystując zależność [13]:   

6−

gdzie :  A adowań do-

 
o oceny tego obszaru (rys.4.) należy przyjąć 

ie jednak może przekra-

10⋅⋅= ggNE ANN  

g – obszar zbierania wył
ziemnych, w którym wzrost po-
tencjału wywołany przez wyła-
dowanie piorunowe oddziałuje 
na zainstalowane wewnątrz 
elektrowni urządzenia.  610−⋅⋅= kgNL ANN  

D gdzie : Ak – obszar oddziaływania wyładowa-
nia piorunowego na instalacje 
zasilające i sygnałowe docho-
dzące do elektrowni.  

[13], że wartość jego promienia (wyrażony w 
metrach ) jest równa rezystywności gruntu 
(wyrażonej w Ωm).  
Wartość promienia n

Wyznaczając wartość Ak należy uwzględnić 
zarówno obszar związany z oddziaływaniem 
wyładowania piorunowego na linie docho-
dzące do elektrowni jak i możliwość oddzia-
ływania na obiekty w sąsiedztwie, które są 
połączone liniami elektroenergetycznymi lub 
sygnałowymi z analizowaną elektrownią.  

czać wartości 500m (dla gruntów o dużej re-
zystywności promień pozostaje bez zmian i 
wynosi 500m).  
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Wyznaczone wartości NNL i NNE można wyko-
rzystać do wstępnej oceny występującego za-
grożenia oraz do wyznaczania wartości ry-
zyka spodziewanych uszkodzeń instalacji i 
urządzeń w analizowanych elektrowniach 
wiatrowych [12,13,14]. 

Przykłady prostych zależności wykorzysty-
wanych do wyznaczania obszarów zbierania 
doziemnych wyładowań piorunowych od-
działywujących  na linie zasilające i sygna-
łowe zestawiono w tabl.4. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tablica 4. Obszar zbierania wyładowań doziemnych odziaływujących na sieci zasilające i sygna-
łowe dochodzące do elektrownii wiatrowej 
 

Typ instalacji Efektywny obszar zbierania 

Linie niskich i średnich napięć 

Napowietrzne linie niskiego napięcia 
Napowietrzne linie średnich napięć 
Podziemne kable niskiego napięcia 

Podziemne kable średniego napięcia 

2.000 × L 
500 × L 

2 × ds × L 
0,1 × ds × L 

Linie telekomunikacyjne  

Napowietrzne linie przesyłu sygnałów 
Podziemne linie przesyłu sygnałów 

2.000 × L 
2 × ds × L 

Gdzie:    L  - długość linii w metrach od rozważanej elektrowni do najbliższego punktu 
rozgałęzienia linii lub do sąsiedniego obiektu, jednak nie dalej niż 1000m.  

                      Jeśli długość L jest nieznana to należy przyjąć 1000m. 
                ds - długość w metrach odpowiadająca wartości rezystywności gruntu w Ωm, do 

wartości maksymalnej 500m 
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