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I. Opis ogólny obiektu. 

 
Foto nr 1 Widok budynku Pałacu Kultury i Nauki (PKiN) 

Pałac Kultury i Nauki (PKiN) jest obiektem liczącym ponad 60 lat, zbudowany jako Dar 

Narodów Związku Radzieckiego dla Polski. PKiN jest budowlą liczącą 232 metry 
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znajdujący się w Śródmieściu Warszawy na placu Defilad 1. Oficjalnie od 2 lutego 2007 

PKiN jest wpisany do rejestru zabytków. Właścicielem terenu i gmachu jest Miasto 

Stołeczne Warszawa. 

PKiN obecnie jest siedzibą wielu firm, oraz instytucji uŜyteczności publicznej, takich jak 

kina, teatry, księgarnia, kluby sportowe, wyŜsze uczelnie, instytucje naukowe oraz 

władze Polskiej Akademii Nauk. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe Pałac Kultury i Nauki stanowi – obok dzielnicy MDM – jedyny 

zachowany w całości przykład architektury realizmu socjalistycznego w Warszawie i 

stał się wyrazistym dokumentem okresu pierwszej połowy lat pięćdziesiątych. 

Budynek PKiN składa się z tzw. trzonu głównego i pięciu bocznych przybudówek 

zwanych strefami bocznymi.  

Strefy boczne mają następujące oznaczenie: 

1. Budynek G – w którym mieści się Muzeum Techniki, 

2. Budynek B – w którym mieści się Kinoteka oraz infrastruktura wodociągowa 

pomiędzy budynkami G i E, 

3. Budynek D – w którym mieści się Basen Pałacu MłodzieŜy, 

4. Budynek K – w którym mieści się Sala Kongresowa, 

5. Budynek W – w którym mieści się Pałac MłodzieŜy oraz infrastruktura 

wodociągowa pomiędzy budynkami D i ś i Centrum chłodnicze, 

6. Budynek ś – w którym mieści się Teatr Lalka, 

7. Budynek E – w którym mieści się Teatr Dramatyczny. 

Niniejsze opracowanie dotyczy analizy stopnia ochrony odgromowej stref bocznych 

budynku PKiN w świetle aktualnej normy PN- EN 62305-2. 
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II.  Budynek G – Muzeum Techniki 

 

 
Rys. nr 1. Architektura Budynek G – Muzeum Techniki od ul. Emili Plater wg 

dokumentacji archiwalnej 

 

 

Foto nr 2 Budynek G dach Muzeum Techniki 
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Foto nr 3 Budynek G dach Muzeum Techniki 

 
 
Rys. nr 2. Przekrój B-B dachu budynku G.- dokumentacja archiwalna 
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Rys. nr 3. Przekrój E-E detale konstrukcji elewacji i dachu budynku G - dokumentacja 

archiwalna 

 
Rys. nr 4. Przekrój A-A konstrukcji dachu budynku G. 
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1. Wykonanie obliczeń R1, R2, R3, R4 według normy PN-EN 62305-2 Ochrona 
odgromowa. „Zarządzanie ryzykiem” dla budynku G Muzeum Techniki. 

Ryzyko to wartość prawdopodobnej średniej rocznej straty (ludzi i dóbr), wskutek 

oddziaływania pioruna, w stosunku do całkowitej wartości (ludzi i dóbr) obiektu 

poddawanego ochronie. 

Uszkodzenie i strata: 

Źródło uszkodzenia 

S1 - wyładowanie w obiekt, 

S2 - wyładowanie w pobliŜu obiektu, 

S3 - wyładowanie w urządzenie usługowe, 

S4 - wyładowanie w pobliŜu urządzenia usługowego. 

Typ uszkodzenia: 

D1 - poraŜenie istot Ŝywych, 

D2 - uszkodzenia fizyczne, 

D3 - awaria układów elektrycznych i elektronicznych 

Typy strat: 

L1 - utrata Ŝycia ludzkiego, 

L2 - utrata usługi publicznej, 

L3 - utrata dziedzictwa kulturowego, 

L4 - strata materialna (obiektu i jego zawartości, urządzenia usługowego i jego 

aktywności). 

Powołując się na aktualnie obowiązującą normę PN-EN 62305-2:2008 Tablica 1- 

Źródła, typy uszkodzeń i typy strat w zaleŜności od miejsca wyładowania mamy: 

Szacowanie ryzyka dla obiektu PKiN: 

Źródło uszkodzenia S2, 

Typ uszkodzenia D2, D3 

Typ strat L1, L2, L4 

Ryzyko, poddawane ocenie w obiekcie, moŜe być następujące: 
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R1 - ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego, 

R2 - ryzyko utraty usługi publicznej, 

R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego, 

R4 - ryzyko utraty wartości materialnej. 

Zestaw komponentów ryzyka dotyczącego obiektu: 

R1 ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego 

R1 = RA + RB + RU + RV = 1,030629 + 3,06 x 10-5 + 6,13 x 10-8 + 3,06 x 10-6 = 1,03 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R1 o wartości 1,03, która jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-5, wymaga się wykonać instalację odgromową obiektu ze 

względu na ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego. 

Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w obiekt (S1) 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RA = ND + PA + LA = 0,030627 + 1+2 x 10-6 = 1,03 

gdzie: 

Średnia roczna liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań atmosferycznych 

ND- (tablica A.2- Współczynnik połoŜenia Cd ) Obiekt otoczony obiektami lub drzewami 

o tej samej wysokości lub mniejszej przyjęto z tabeli Cd=0,5 

ND = Ng x Ad/b x Cd/b x 10-6 

ND= 0,030627 

Muzeum Techniki budynek G obiekt prostokątny o długości L- 53,90 m, szerokości  

W-35,80 m, wysokości H- 25,5 m, na płaskim terenie, powierzchnia zbierania wynosi: 

Ad = Lb x Wb + 6 x Hb x (Lb + Wb) + 9 x Π x (Hb)
2 

Ad = 53,90 x 35,80 + 6 x 25,5 x (53,90 + 35,80) + 9 x 3,14 x 25,52 = 34029,79 

Ng- 1,8 wył./km2/rok odczytane z Mapy średniej gęstości doziemnych wyładowań 

piorunowych dla Polski. 

PA-poraŜenie istot Ŝywych 
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JeŜeli wykorzystuje się elementy zbrojeniowe lub szkieletowe obiektu jako układ 

przewodów odprowadzających, lub jeŜeli wprowadza się restrykcje fizyczne, to wartość 

prawdopodobieństwa PA jest pomijana. 

W budynku G na powierzchni dachowej znajdują się nadajniki telefonii komórkowej 

(Fot. nr 1 i 2), gdzie najwyŜsze punkty konstrukcji masztów są doprowadzone do 

konstrukcji budynku (Rys. 2,3 i 4). 

LA – poraŜenie istot Ŝywych  

Utrata Ŝycia ludzkiego jest zaleŜna od właściwości obiektu. Uwzględnia się 

współczynniki zwiększające hZ albo zmniejszające (rf, rp, ra, ru) wg zaleŜności: 

LA = ra x L t = 10-4 x 2 x 10-2 = 2 x 10-6 

Wartości współczynników redukcji ra i ru przyjęto z normy PN-EN 62305-2:2008 

Tablica C.2. norma PN-EN-62305-2:2008. 

Typowe średnie wartości Lt przyjęto z j.w normy Tablica C.1. 

Komponenty ryzyka dla obiektu w przypadku wyładowania piorunowego w obiekt 

S1 (Tablica 9- EN 62305-2:2008). 

D2 Uszkodzenie fizyczne ze wzoru: 

RB = ND x PC x L0
 

RB = 3,06 x 10-5 

gdzie: 

 

PC – awarię układów zewnętrznych. 

Prawdopodobieństwo PC, Ŝe wyładowanie w obiekt spowoduje awarię układów 

wewnętrznych, zaleŜy od przyjętego układu skoordynowania SPD urządzenie do 

ograniczania przepięć (urządzenie przeznaczone do ograniczenia przepięć przejściowych 

i odprowadzania prądów udarowych. Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy). 

Skoordynowany układ SPD to zestaw właściwie dobranych, skoordynowanych i 

zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii układów elektrycznych i elektronicznych. 
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W rozdzielnicach eklektycznych obiektowych brak ochronników przepięciowych SPD, 

więc brak jest układów skoordynowanych SPD, przyjmuje się wartość 1, oraz obiekt jest 

niechroniony przez LPS wartość PB=1. 

LO - awaria układów wewnętrznych, przyjęto z Tablicy C.6 Typowe średnie wartości 

Lo=10-3 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RU = (NL + NDa) x PU x LU 

RU = 6,13 x 10-8 

gdzie: 

PU - wartość prawdopodobieństwa poraŜenia istot Ŝywych wskutek napięcia 

dotykowego, powodowanego przez wyładowanie we wchodzące do obiektu urządzenie 

usługowe, zaleŜy od właściwości ekranu urządzenia usługowego. 

Przyjęto, Ŝe nie stosuje się SPD w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 

62305-3, wówczas prawdopodobieństwo PU naleŜy przyporządkować mniejszą wartość 

spośród PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PU =1. 

LU - Strata wskutek (poraŜenia istot Ŝywych); 

LU = ra x L t = 2 x 10-6 

Dla jednoodcinkowego urządzenia usługowego, liczbę NL moŜna określić zaleŜnością: 

NL - w linię wchodzącą do budynku. 

 

gdzie: 

Ng - jest gęstością piorunowych wyładowań doziemnych (1/km2/rok); 

A1 - jest powierzchnią zbierania wyładowań trafiających w urządzenie usługowe (m2); 

Cd - jest współczynnikiem połoŜenia urządzenia usługowego; 

Ct - jest współczynnikiem korekcyjnym dotyczącym obecności transformatora SN/nn 

połoŜonego pomiędzy punktem uderzenia a obiektem. Współczynnik ten stosuje się do 

odcinka linii zasilającej transformator. 

Powierzchnia zbierania A1 w zaleŜności od cech urządzenia usługowego, gdzie kabel 

zasilający transformator jest posadowiony w ziemi (zakopany). 
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0 - dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w 

obrębie zagęszczonego uziomu kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych 

powierzchni zbierania, Ŝe Ai i A1=0; 

gdzie: 

LC - jest długością odcinka urządzenia usługowego od obiektu do pierwszego węzła (m). 

Za maksymalną wartość naleŜy przyjąć LC=1000 m; 

Ha - jest wysokością obiektu przyłączonego do krańca „a” urządzenia usługowego (m); 

Hb - jest wysokością obiektu przyłączonego „b” urządzenia usługowego (m); 

ŭ- jest rezystywnością gruntu w miejscu zakopania urządzenia usługowego (Ωm). Za 

maksymalną wartość naleŜy przyjąć ŭ= 500 Ωm. 

Do celów niniejszego obliczenia: 

− jeŜeli wartość LC jest nieznana, to naleŜy przyjąć LC= 1000 m; 

− jeŜeli wartość rezystywności gruntu jest nieznana, to naleŜy przyjąć ŭ= 500 Ωm; 

− dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w obrębie zagęszczonego uziomu 

kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych powierzchni zbierania, Ŝe Ai i 

A1=0; 

− naleŜy przyjąć, Ŝe obiekt podlegający ochronie jest przyłączony do krańca „b” 

urządzenia usługowego. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2): 

RV = (NL + NDa) x PU x LU  

RV = 3,06 x 10-6 

PV - uszkodzenie fizyczne 

Przyjęto, Ŝe nie stosuje się SPD w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 

62305-3, wówczas prawdopodobieństwo PV naleŜy przyporządkować mniejszą wartość 

spośród PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PV =1. 

LV - uszkodzenia fizycznego 
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rp - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od środków słuŜących ograniczeniu 

skutków poŜaru (Tablica C.3). Przyjęto rp=0,2; 

rf - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od niebezpieczeństwa poŜarowego 

obiektu. Przyjęto rf- 10-2 (zwykłe, TablicaC.4). 

hZ - wartości współczynnika zwiększającego względny rozmiar strat w obecności 

szczególnego zagroŜenia. Przyjęto hZ= 10 (Tablica C.5) 

L f=10-2 przyjęto z Tablicy C.6. 

R2 - ryzyko utraty usługi publicznej; 

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =3,71 x 10-5 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R2 o wartości 3,71x10-5, 

stwierdza się Ŝe jest ona większa niŜ tolerowana RT=10-5 i wymaga się wykonać 

instalację odgromową obiektu ze względu na ryzyko utraty usługi publicznej.  

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PC x LB
 

RB = 6,12 x 10-6 

PB - uszkodzenie fizyczne (Tabela B.2) 

L f - uszkodzenia fizyczne (Tabela C.2, C.3, C.4, C.5) 

 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

RC = ND x PC x LC = 3,06 x 10-5 

PC - awarię układów wewnętrznych (tablica B.3) 

LC - awaria układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

NM - w pobliŜu obiektu (Tablica A.3); 

PM - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.4); 

LM - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 
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Oszacowanie średniej rocznej liczby NM groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu obiektu, moŜna parametr NM wyznaczyć z zaleŜności: 

 

Prawdopodobieństwo PM, Ŝe wyładowanie piorunowe trafiające w pobliŜu obiektu 

spowoduje awarię układów wewnętrznych, zaleŜy od zastosowanych środków ochrony 

odgromowej (LPM), zgodnie ze współczynnikiem KMS. W Tablicy B.4 podano wartości 

PMS w zaleŜności od KMS, przy czym KMS jest współczynnikiem związanym z jakością 

zastosowanych środków ochrony. W obliczeniach przyjęto wartości PM=1 

Wartości współczynnika KMS wynikają z następującej zaleŜności: 

 

w której: 

KS1 - uwzględnia skuteczność ekranowania obiektu, tj. LPS lub ekranów naturalnych na 

granicy LPZ 0/1; 

KS2 - uwzględnia skuteczność ekranowania wewnętrznego ekranów obiektu, tj. ekranów 

na granicy LPZ X/Y (przy X>0, Y>1); 

KS3 - uwzględnia charakterystykę układu przewodów wewnątrz obiektu; 

KS4 - uwzględnia udarowe napięcie wytrzymywane układu poddawanego ochronie  

Wartość PM=1 przyjęto z Tablicy B.4  

Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w przyłączoną do 

obiektu linię (S3): 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 

RV = (NL + NDa) x PV x LV = 9 x 10-9 

gdzie: 

NL - w linię wchodzącą do obiektu (Tablica A.4); 

NDa - w obiekt na krańcu „a” linii (Tablica A.2); 

PV - uszkodzenie fizyczne (Tablica B.6); 

LV - uszkodzenia fizycznego (Tablica C.2, C.3, C.4, C.5) 
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Średnią roczną liczbę groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt na krańcu „a” linii 

moŜna wyznaczyć z zaleŜności: 

 

AD/a - jest powierzchnią zbierania sąsiedniego obiektu; 

Cd/a - jest współczynnikiem połoŜenia sąsiedniego obiektu; 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

PW - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.7); 

LW - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3). 

 

N1 - w pobliŜu linii wchodzącej do obiektu (Tablica A.5); 

PZ - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.8); 

LZ - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Oszacowanie średniej rocznej liczby N1 groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu urządzenia usługowego. 

 

R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego. 

R3 = RB + RV = 6,13 x 10-6 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R3 o wartości 6,13x10-6, która 

nie jest większa niŜ tolerowana RT=10-3 i nie wymaga się wykonania instalacji 

odgromowej obiektu ze względu na utratę dziedzictwa kulturowego obiektu. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PB x LB
 

RB = 6,12 x 10-6 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 
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R4 - ryzyko utraty warto ści materialnej. 

R4 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =3,71 x 10-5 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R4 o wartości 3,71x10-5, która 

nie jest większa niŜ tolerowana RT=10-3 i nie wymaga się wykonania instalacji 

odgromowej obiektu ze względu na utratę wartości materialnych obiektu. 

RB = ND x PB x LB = 6,12 x 10-6 

RC = ND x PC x LC = 3,06 x 10-5 

 

 

 

 

 

gdzie: 

RB i RV - są komponentami ryzyka uszkodzenia fizycznego, w przypadku braku środków 

ochrony; 

RC, RM, RW, RZ - są komponentami ryzyka awarii układów elektrycznych i 

elektronicznych, w przypadku braku środków ochrony. 

2. Oględziny. 

Opracowanie dotyczy oszacowania ryzyka piorunowego dla wyładowań bocznych 

obiektu PKiN- budynek G Muzeum Techniki. Obiekt znajduje się przy ulicy Emili Plater 

w Warszawie, budynek zakwalifikowany jako średnio wysoki (SW) zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. Dz. U. Poz. 1422 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(§8 pkt 2). Powierzchnia dachu nie jest wyposaŜona w sieci zewnętrznej instalacji 

odgromowej (Fot. nr 2 i 3), na dachu znajdują się maszty z antenami telefonii 

komórkowej (Rys. nr B).  

Rozdzielnice elektryczne obiektowe w układzie sieci TN-C (Fot. nr 8), nie są 

wyposaŜone w urządzenia do ograniczenia przepięć SPD.  
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Metalowa obudowa rozdzielnicy (Fot. nr 8), konstrukcja wsporcza rur stalowych 

osłonowych kabli elektrycznych (Fot. nr 9), nie są podłączone do instalacji wewnętrznej 

wyrównawczej.  

Dodatkowo rury stalowe wodne w ostatnich latach zostały wymienione na system 

instalacji z polipropylenu (Fot. nr 10), który nie zapewnia ciągłości połączeń 

ekwipotencjalnych. 

Podczas oględzin stwierdzono Ŝe luk kablowy SN, osłony oraz połączenia osłon 

przepustów stalowych z bednarką posiadają znaczne ogniska korozji (Fot. nr 11). 

Prowadzona bednarka posiada zmianę przekroju z 50x4mm na 25x3mm - nie zgodne z 

obowiązującą normą (Fot. nr 12). 

Dach budynku G nie jest wyposaŜony w LPS (instalacja odgromowa), a znajduje się w 

obrębie obiektów wysokich tj. Hotel Mariott, Hotel Inter Continental od których 

oddalony jest o 270 metry (Fot. nr 4), skąd wyznaczone zostały kąty ochronne (Rys. nr 

A) jak równieŜ została wykreślona strefa ochronna, jaką zapewnią sąsiednie obiekty 

wysokie. 

 

Foto nr 4 Wizualizacja mapy z systemu iGeoMap. 



Ekspertyza stanu technicznego instalacji odgromowej – stref bocznych budynku PKiN w Warszawie 

17 

 
Foto nr 5 Antena telefonii komórkowej. 

 

Foto nr 6 Szyna wyrównawcza stacji bazowej telefonii komórkowej budynek G- brak 
opisów odbiorów. 
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Foto nr 7 Połączenia wyrównawcze stacji bazowej telefonii komórkowej. 

 

Foto nr 8 Rozdzielnica obiektowa obudowa metalowa brak połączeń wyrównawczych. 
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Foto nr 9 Rury stalowe zastosowanie do instalacji elektrycznej brak połączeń 
wyrównawczych. 

 
Foto nr 10 Wymienione odcinki rur z stalowych na tworzywo z polipropylenu, brak 

połączeń wyrównawczych elementu rur stalowych. 
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Foto nr 11 Luk kablowy SN.  

 

Foto nr 12 Luk kablowy SN łączenie bednarki z konstrukcją. 
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3. Wnioski 

Z przeprowadzonych oględzin na obiekcie G – Muzeum Techniki wygenerowano 

następujące wnioski: 

• Zaleca się na podstawie wykonanych obliczeń wykonać zewnętrzną sieć instalacji 

odgromowej na powierzchni dachu. 

• Zaleca się w rozdzielnicach elektrycznych obiektowych wyposaŜyć w aparaty 

elektryczne tj. ochronniki przepięciowe, z zachowaniem kolejnych stopni ochrony 

przepięciowej oraz wykonać połączenie obudowy metalowej rozdzielnicy za 

pomocą przewodu wyrównawczego do szyny GSU obiektu. PowyŜsze prace 

naleŜy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. Dz. U. Poz. 1422 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 183.1 pkt 

10). 

• Zaleca się wyposaŜyć maszty antenowe w zwody pionowe (maszt odgromowy), 

które naleŜy połączyć metalicznie z konstrukcją budynku (rys. nr 2,3,4). 

• Zaleca się wykonanie połączenia zwodów pionowych istniejących anten z 

konstrukcją budynku. Szyna wyrównawcza - brak opisów, odbiorów - zaleca się 

opisać odbiory szyny i dostosowanie tak odbiorów, aby zmieściły się w jednej 

szynie wyrównawczej. Połączenia wyrównawcze stacji bazowej telefonii 

komórkowej budynek G (Fot. nr 6 i 7) - zaleca się sprawdzić, czy przewód 

wyrównawczy jest połączony z konstrukcją obiektu G na poziomie dachu. 

• Zaleca się poprawienia połączeń sieci uziemienia dla luku kablowego SN zgodnie 

z Normą PN-EN 62305:2008 (Fot. nr 11 i 12). 

• Zaleca się wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z PN-EN 62305:2008 

(wyrównanie potencjałów) w przyziemnej kondygnacji budynku (Rys. nr C) 

obiektu G tzn. naleŜy wyrównać potencjały wszelkich przewodzących instalacji 

wprowadzanych do obiektu, naleŜy zastosować Główną szynę uziemiającą (GSU) 

do której będą podłączone: 

− przewód ochronny PE (PEN) linii zasilającej budynek i wszelkie inne 

wprowadzone do budynku przewody (Ŝyły) ochronne i uziemiające, 

− Ŝyły zewnętrzne przewodów współosiowych, metalowe powłoki bądź ekrany 

wprowadzanych do budynku przewodów telekomunikacyjnych, w tym 
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Internetu oraz telewizji i radiofonii przewodowej oraz przewody uziemiające 

lokalnych instalacji antenowych, 

− istniejący uziom fundamentowy budynku lub wyprowadzonego od niego inne 

sztuczne bądź naturalne elementy składowe uziomu budynku, 

− wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne (Fot. nr 10), 

kanalizacyjne, gazowe, spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne 

i inne, niezaleŜnie od tego, czy i jak są uziemione, 

− rozległe metalowe części konstrukcji budynku, jak równieŜ stalową 

konstrukcję szkieletową budynku, dźwigary stalowe, prowadnice dźwigów, 

zbrojenie betonu, 

− koryta metalowe kablowe, 

− konstrukcje wsporcze central wentylacyjnych, 

Poprawne wykonane wyrównanie potencjałów pozwala na zredukowanie zagroŜenia 

stwarzanego przez prąd wyładowania atmosferycznego podczas burzy i jest jedynym z 

podstawowych środków ochrony przed zagroŜeniem Ŝycia i zdrowia ludzi 

przebywających wewnątrz obiektu budowlanego. 
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III.  Budynek B – Strefa boczna infrastruktura wodociągowa 

 

 
Rys. nr 5. Rys. 5 Architektura Strefy B od Al. Jerozolimskich 

 

 
Foto nr 13 Dach strefy bocznej B 
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1. Wykonanie obliczeń R1, R2, R3, R4 według normy PN-EN 62305-2 Ochrona 
odgromowa. „Zarządzanie ryzykiem” dla budynku B – Kinoteka strefa 
boczna infrastruktura wodociągowej między obiektami G i E. 

Ryzyko to wartość prawdopodobnej średniej rocznej straty (ludzi i dóbr), wskutek 

oddziaływania pioruna, w stosunku do całkowitej wartości (ludzi i dóbr) obiektu 

poddawanego ochronie. 

Uszkodzenie i strata: 

Źródło uszkodzenia 

S1 - wyładowanie w obiekt, 

S2 - wyładowanie w pobliŜu obiektu, 

S3 - wyładowanie w urządzenie usługowe, 

S4 - wyładowanie w pobliŜu urządzenia usługowego. 

Typ uszkodzenia: 

D1 - poraŜenie istot Ŝywych, 

D2 - uszkodzenia fizyczne, 

D3 - awaria układów elektrycznych i elektronicznych 

Typy strat: 

L1 - utrata Ŝycia ludzkiego, 

L2 - utrata usługi publicznej, 

L3 - utrata dziedzictwa kulturowego, 

L4 - strata materialna (obiektu i jego zawartości, urządzenia usługowego i jego 

aktywności). 

Powołując się na aktualnie obowiązującą normę PN-EN 62305-2:2008 Tablica 1- 

Źródła, typy uszkodzeń i typy strat w zaleŜności od miejsca wyładowania mamy: 

Szacowanie ryzyka dla obiektu PKiN - budynku B: 

Źródło uszkodzenia S2, 

Typ uszkodzenia D2, D3 

Typ strat L1, L2, L4 

Ryzyko, poddawane ocenie w obiekcie, moŜe być następujące: 

R1 - ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego, 

R2 - ryzyko utraty usługi publicznej, 
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R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego, 

R4 - ryzyko utraty wartości materialnej. 

Zestaw komponentów ryzyka dotyczącego obiektu: 

R1 ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego 

R1 = RA + RB + RU + RV =1,039154 +3,92 x 10-5 + 7,8304 x 10-8 + 7,8304 x 10-6= 1,039 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R1 o wartości 1,039, która jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-5, wymaga się wykonać instalację odgromową obiektu ze 

względu na ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego. 

Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w obiekt (S1) 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RA = ND + PA + LA = 0,039152 + 1+2 x 10-6 = 1,039154 

gdzie: 

Średnia roczna liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań atmosferycznych 

ND- (tablica A.2- Współczynnik połoŜenia Cd ) Obiekt otoczony obiektami lub drzewami 

o tej samej wysokości lub mniejszej przyjęto z tabeli Cd=0,5 

ND = Ng x Ad/b x Cd/b x 10-6 

ND= 0,039152 

Strefa boczna B obiekt prostokątny o długości L- 99,00 m, szerokości W-39,60 m, 

wysokości H- 25,5 m, na płaskim terenie, powierzchnia zbierania wynosi: 

Ad = Lb x Wb + 6 x Hb x (Lb + Wb) + 9 x Π x (Hb)
2 

Ad = 99,0 x 39,60 + 6 x 25,5 x (99,00 + 39,60) + 9 x 3,14 x 25,52 = 43502,27 

Ng- 1,8 wył./km2/rok odczytane z Mapy średniej gęstości doziemnych wyładowań 

piorunowych dla Polski. 

PA-poraŜenie istot Ŝywych. Przyjmuję się wartość PA=1 

JeŜeli wykorzystuje się elementy zbrojeniowe lub szkieletowe obiektu jako układ 

przewodów odprowadzających, lub jeŜeli wprowadza się restrykcje fizyczne, to wartość 

prawdopodobieństwa PA jest pomijana. 
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W budynku strefy B na powierzchni dachowej znajdują się kominy wentylacji 

grawitacyjnej i mechanicznej (Fot. nr 12). 

LA - poraŜenie istot Ŝywych  

Utrata Ŝycia ludzkiego jest zaleŜna od właściwości obiektu. Uwzględnia się 

współczynniki zwiększające hZ albo zmniejszające (rf, rp, ra, ru) wg zaleŜności: 

LA = ra x L t = 10-4 x 2 x 10-2 = 2 x 10-6 

Wartości współczynników redukcji ra i ru przyjęto z normy PN-EN 62305-2:2008 

Tablica C.2. norma PN-EN-62305-2:2008. 

Typowe średnie wartości Lt przyjęto z j.w normy Tablica C.1. 

Komponenty ryzyka dla obiektu w przypadku wyładowania piorunowego w obiekt 

S1 (Tablica 9- EN 62305-2:2008). 

D2 Uszkodzenie fizyczne ze wzoru: 

RB = ND x PC x L0
 

RB = 3,92 x 10-5 

gdzie: 

 

PC – awarię układów zewnętrznych. 

Prawdopodobieństwo PC, Ŝe wyładowanie w obiekt spowoduje awarię układów 

wewnętrznych, zaleŜy od przyjętego układu skoordynowania SPD urządzenie do 

ograniczania przepięć (urządzenie przeznaczone do ograniczenia przepięć przejściowych 

i odprowadzania prądów udarowych. Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy). 

Skoordynowany układ SPD to zestaw właściwie dobranych, skoordynowanych i 

zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii układów elektrycznych i elektronicznych. 

W rozdzielnicach eklektycznych obiektowych brak ochronników przepięciowych SPD, 

więc brak jest  układów skoordynowanych SPD, przyjmuje się wartość 1, oraz obiekt 

jest niechroniony przez LPS wartość PB=1. 

LO - awaria układów wewnętrznych, przyjęto z Tablicy C.6 Typowe średnie wartości 

Lo=10-3 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RU = (NL + NDa) x PU x LU 
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RU = 7,8304 x 10-8 

gdzie: 

PU - wartość prawdopodobieństwa poraŜenia istot Ŝywych wskutek napięcia 

dotykowego, powodowanego przez wyładowanie we wchodzące do obiektu urządzenie 

usługowe, zaleŜy od właściwości ekranu urządzenia usługowego. 

Przyjęto, Ŝe nie stosuje się SPD w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 

62305-3, wówczas prawdopodobieństwo PU naleŜy przyporządkować mniejszą wartość 

spośród PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PU =1. 

LU - Strata wskutek (poraŜenia istot Ŝywych); 

LU = ra x L t = 2 x 10-6 

Dla jednoodcinkowego urządzenia usługowego, liczbę NL moŜna określić zaleŜnością: 

NL - w linię wchodzącą do budynku. 

 

gdzie: 

Ng - jest gęstością piorunowych wyładowań doziemnych (1/km2/rok); 

A1 - jest powierzchnią zbierania wyładowań trafiających w urządzenie usługowe (m2); 

Cd - jest współczynnikiem połoŜenia urządzenia usługowego; 

Ct - jest współczynnikiem korekcyjnym dotyczącym obecności transformatora SN/nn 

połoŜonego pomiędzy punktem uderzenia a obiektem. Współczynnik ten stosuje się do 

odcinka linii zasilającej transformator. 

Powierzchnia zbierania A1 w zaleŜności od cech urządzenia usługowego, gdzie kabel 

zasilający transformator jest posadowiony w ziemi (zakopany). 

0 - dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w 

obrębie zagęszczonego uziomu kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych 

powierzchni zbierania, Ŝe Ai i A1=0; 

gdzie: 

LC - jest długością odcinka urządzenia usługowego od obiektu do pierwszego węzła (m). 

Za maksymalną wartość naleŜy przyjąć LC=1000 m; 

Ha - jest wysokością obiektu przyłączonego do krańca „a” urządzenia usługowego (m); 

Hb - jest wysokością obiektu przyłączonego „b” urządzenia usługowego (m); 



Ekspertyza stanu technicznego instalacji odgromowej – stref bocznych budynku PKiN w Warszawie 

28 

ŭ- jest rezystywnością gruntu w miejscu zakopania urządzenia usługowego (Ωm). Za 

maksymalną wartość naleŜy przyjąć ŭ= 500 Ωm. 

Do celów niniejszego obliczenia: 

− jeŜeli wartość LC jest nieznana, to naleŜy przyjąć LC= 1000 m; 

− jeŜeli wartość rezystywności gruntu jest nieznana, to naleŜy przyjąć ƍ= 500 Ωm; 

− dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w obrębie zagęszczonego uziomu 

kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych powierzchni zbierania, Ŝe Ai i 

A1=0; 

− naleŜy przyjąć, Ŝe obiekt podlegający ochronie jest przyłączony do krańca „b” 

urządzenia usługowego. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2): 

RV = (NL + NDa) x PU x LU  

RV = 7,83041 x 10-6 

PV - uszkodzenie fizyczne 

Przyjęto, Ŝe nie stosuje się SPD w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 

62305-3, wówczas prawdopodobieństwo PV naleŜy przyporządkować mniejszą wartość 

spośród PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PV =1. 

LV - uszkodzenia fizycznego 

 

rp - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od środków słuŜących ograniczeniu 

skutków poŜaru (Tablica C.3). Przyjęto rp=0,2; 

rf - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od niebezpieczeństwa poŜarowego 

obiektu. Przyjęto rf- 10-2 (zwykłe, TablicaC.4). 

hZ - wartości współczynnika zwiększającego względny rozmiar strat w obecności 

szczególnego zagroŜenia. Przyjęto hZ= 10 (Tablica C.5) 

L f=10-2 przyjęto z Tablicy C.6. 

R2 - ryzyko utraty usługi publicznej; 

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =4,73 x 10-5 
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W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R2 o wartości 4,73x10-5, 

stwierdza się Ŝe jest ona większa niŜ tolerowana RT=10-5 i wymaga się wykonać 

instalację odgromową obiektu ze względu na ryzyko utraty usługi publicznej.  

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PC x LB
 

RB = 7,83 x 10-6 

PB - uszkodzenie fizyczne (Tabela B.2) 

L f - uszkodzenia fizyczne (Tabela C.2, C.3, C.4, C.5) 

 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

RC = ND x PC x LC = 3,91 x 10-5 

PC - awarię układów wewnętrznych (tablica B.3) 

LC - awaria układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

NM - w pobliŜu obiektu (Tablica A.3); 

PM - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.4); 

LM - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 

Oszacowanie średniej rocznej liczby NM groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu obiektu, moŜna parametr NM wyznaczyć z zaleŜności: 

 

Prawdopodobieństwo PM, Ŝe wyładowanie piorunowe trafiające w pobliŜu obiektu 

spowoduje awarię układów wewnętrznych, zaleŜy od zastosowanych środków ochrony 

odgromowej (LPM), zgodnie ze współczynnikiem KMS. W Tablicy B.4 podano wartości 

PMS w zaleŜności od KMS, przy czym KMS jest współczynnikiem związanym z jakością 

zastosowanych środków ochrony. W obliczeniach przyjęto wartości PM=1 

Wartości współczynnika KMS wynikają z następującej zaleŜności: 

 

w której: 
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KS1 - uwzględnia skuteczność ekranowania obiektu, tj. LPS lub ekranów naturalnych na 

granicy LPZ 0/1; 

KS2 - uwzględnia skuteczność ekranowania wewnętrznego ekranów obiektu, tj. ekranów 

na granicy LPZ X/Y (przy X>0, Y>1); 

KS3 - uwzględnia charakterystykę układu przewodów wewnątrz obiektu; 

KS4 - uwzględnia udarowe napięcie wytrzymywane układu poddawanego ochronie  

Wartość PM=1 przyjęto z Tablicy B.4  

Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w przyłączoną do 

obiektu linię (S3): 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 

RV = (NL + NDa) x PV x LV = 9 x 10-9 

gdzie: 

NL - w linię wchodzącą do obiektu (Tablica A.4); 

NDa - w obiekt na krańcu „a” linii (Tablica A.2); 

PV - uszkodzenie fizyczne (Tablica B.6); 

LV - uszkodzenia fizycznego (Tablica C.2, C.3, C.4, C.5) 

 

Średnią roczną liczbę groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt na krańcu „a” linii 

moŜna wyznaczyć z zaleŜności: 

 

AD/a - jest powierzchnią zbierania sąsiedniego obiektu; 

Cd/a - jest współczynnikiem połoŜenia sąsiedniego obiektu; 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

PW - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.7); 

LW - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3). 

 

N1 - w pobliŜu linii wchodzącej do obiektu (Tablica A.5); 

PZ - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.8); 
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LZ - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Oszacowanie średniej rocznej liczby N1 groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu urządzenia usługowego. 

 

R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego. 

R3 = RB + RV = 7,047 x 10-11 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R3 o wartości 7,047x10-11, która 

nie jest większa niŜ tolerowana RT=10-3 i nie wymaga się wykonania instalacji 

odgromowej obiektu ze względu na utratę dziedzictwa kulturowego obiektu. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PB x LB
 

RB = 7,83 x 10-6 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 

 

 

R4 - ryzyko utraty warto ści materialnej. 

R4 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =4,73 x 10-5 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R4 o wartości 4,73x10-5, która 

nie jest większa niŜ tolerowana RT=10-3, i nie wymaga się wykonania instalacji 

odgromowej obiektu ze względu na utratę wartości materialnych obiektu. 

RB = ND x PB x LB = 7,83 x 10-6 

RC = ND x PC x LC = 3,91 x 10-5 

 

 

 

 

 

gdzie: 

RB i RV - są komponentami ryzyka uszkodzenia fizycznego, w przypadku braku środków 

ochrony; 
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RC, RM, RW, RZ - są komponentami ryzyka awarii układów elektrycznych i 

elektronicznych, w przypadku braku środków ochrony. 

2. Oględziny 

Opracowanie dotyczy oszacowania ryzyka piorunowego dla wyładowań bocznych 

obiektu PKiN - budynek B Kinoteka i strefa boczna infrastruktury wodociągowej przy 

obiektach G i E.  

Obiekt połoŜony jest równolegle do Al. Jerozolimskich w Warszawie, budynek 

zakwalifikowany jako średnio wysoki (SW) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. Dz. U. Poz. 1422 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§8 pkt 2). 

Powierzchnia dachu nie jest wyposaŜona w sieci zewnętrznej instalacji odgromowej 

(Fot. nr 13), na dachu znajdują się kominy wentylacji grawitacyjnej, wentylatory 

mechaniczne oraz drabinki metalowe. 

Podczas oględzin wewnątrz budynku zauwaŜono brak instalacji wyrównawczej 

infrastruktury wodociągowej. 

Dodatkowo rury stalowe wodne w ostatnich latach zostały wymienione na system 

instalacji z polipropylenu (Fot. nr 14), który nie zapewnia ciągłości połączeń 

ekwipotencjalnych. 

Dach budynku B nie jest wyposaŜony w LPS (instalacja odgromowa), a znajduje się w 

obrębie obiektu wysokiego strefy A. 

3. Wnioski 

Z przeprowadzonych oględzin na obiekcie B - Kinoteka i strefa boczna infrastruktury 

wodociągowej wygenerowano następujące wnioski: 

• Zaleca się na podstawie wykonanych obliczeń wykonać zewnętrzną sieć instalacji 

odgromowej na powierzchni dachu. 

• Zaleca się wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z PN-EN 62305:2008 

(wyrównanie potencjałów) w przyziemnej kondygnacji budynku strefy B (Fot. nr 

14, 16, 17, 18) tzn. naleŜy wyrównać potencjały wszelkich przewodzących 

instalacji wprowadzanych do obiektu, naleŜy zastosować Główną szynę 

uziemiającą (GSU) do której będą podłączone: 
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− przewód ochronny PE (PEN) linii zasilającej budynek i wszelkie inne 

wprowadzone do budynku przewody (Ŝyły) ochronne i uziemiające, 

− Ŝyły zewnętrzne przewodów współosiowych, metalowe powłoki bądź ekrany 

wprowadzanych do budynku przewodów telekomunikacyjnych, w tym 

Internetu oraz telewizji i radiofonii przewodowej oraz przewody uziemiające 

lokalnych instalacji antenowych, 

− istniejący uziom fundamentowy budynku lub wyprowadzonego od niego inne 

sztuczne bądź naturalne elementy składowe uziomu budynku, 

− wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, 

kanalizacyjne, gazowe, spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne 

i inne, niezaleŜnie od tego, czy i jak są uziemione, 

− rozległe metalowe części konstrukcji budynku, jak równieŜ stalową 

konstrukcję szkieletową budynku, dźwigary stalowe, prowadnice dźwigów, 

zbrojenie betonu, 

− koryta metalowe kablowe, 

− konstrukcje wsporcze central wentylacyjnych, 

Nie są dopuszczone do stosowania jako przewody ochronne lub jako przewody ochronne 

wyrównawcze następujące metalowe elementy (Fot. nr 14): 

− rury wodociągowe (Fot. nr 16), 

− rury zawierające łatwo palne gazy lub płyny, 

− części konstrukcyjne naraŜone na napręŜenia mechaniczne w czasie normalnej 

pracy, 

− giętkie lub spręŜyste metalowe kanały, chyba Ŝe są zaprojektowane do tych celów, 

− giętkie części metalowe, 

− elementy podtrzymujące oprzewodowanie, 

− korytka i drabinki instalacyjne. 

Poprawne wykonane wyrównanie potencjałów pozwala na zredukowanie zagroŜenia 

stwarzanego przez prąd wyładowania atmosferycznego podczas burzy i jest jedynym z 

podstawowych środków ochrony przed zagroŜeniem Ŝycia i zdrowia ludzi 

przebywających wewnątrz obiektu budowlanego. 
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Foto nr 14 Instalacja rur wodnych po modernizacji oraz element rury stalowej słuŜący 

jako przewód ochronny nie zgodne z normą PN-EN 62305:2008. 
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Foto nr 15 Wentylator i koryto kablowe brak połączeń z siecią instalacji odgromowej. 

 

 
Foto nr 16 Rura metalowa wykorzystana jako przewód ochronny nie zgodne z normą 

PN-EN 62305:2008. 
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Foto nr 17 Brak połączeń wyrównawczych na istniejących rurociągach z godnie z 

obowiązującą normą PN-EN 62305:2008. 

 

 
Foto nr 18 Brak połączeń wyrównawczych zgodnie z normą PN-EN 62305:2008. 
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IV.  Budynek D – Basen Pałacu MłodzieŜy 

 

 

Rys. nr 6. Architektura Budynek D – Basen od ul. Emili Plater 

 

Foto nr 19 Budynek D dach BASEN 
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Foto nr 20 Budynek D dach BASEN 

1. Wykonanie obliczeń R1, R2, R3, R4 według normy PN- EN 62305-2 
Ochrona odgromowa. „Zarządzanie ryzykiem” dla budynku D – Basenu 
Pałacu Młodzieży 

Ryzyko to wartość prawdopodobnej średniej rocznej straty (ludzi i dóbr), wskutek 

oddziaływania pioruna, w stosunku do całkowitej wartości (ludzi i dóbr) obiektu 

poddawanego ochronie. 

Uszkodzenie i strata: 

Źródło uszkodzenia 

S1 - wyładowanie w obiekt, 

S2 - wyładowanie w pobliŜu obiektu, 

S3 - wyładowanie w urządzenie usługowe, 

S4 - wyładowanie w pobliŜu urządzenia usługowego. 

Typ uszkodzenia: 

D1 - poraŜenie istot Ŝywych, 

D2 - uszkodzenia fizyczne, 

D3 - awaria układów elektrycznych i elektronicznych 
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Typy strat: 

L1 - utrata Ŝycia ludzkiego, 

L2 - utrata usługi publicznej, 

L3 - utrata dziedzictwa kulturowego, 

L4 - strata materialna (obiektu i jego zawartości, urządzenia usługowego i jego 

aktywności). 

Powołując się na Normę PN-EN 62305-2:2008 Tablica 1 - Źródła, typy uszkodzeń i typy 

strat w zaleŜności od miejsca wyładowania: 

Szacowanie ryzyka dla obiektu PKiN: 

Źródło uszkodzenia S2, 

Typ uszkodzenia D2, D3 

Typ strat L1, L2, L4 

Ryzyko, poddawane ocenie w obiekcie, moŜe być następujące: 

R1 - ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego, 

R2 - ryzyko utraty usługi publicznej, 

R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego, 

R4 - ryzyko utraty wartości materialnej. 

Zestaw komponentów ryzyka dotyczącego obiektu: 

R1 ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego 

R1 = RA + RB + RU + RV = 1,030629 + 3,06 x 10-5 + 6,13 x 10-8 + 3,06 x 10-6 = 1,03 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R1 o wartości 1,03, która jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-5, wymaga się wykonać instalację odgromową obiektu. 

Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w obiekt (S1) 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RA = ND + PA + LA = 0,030627 + 1+2 x 10-6 = 1,03 

gdzie: 

Średnia roczna liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań atmosferycznych 
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ND- (tablica A.2 - Współczynnik połoŜenia Cd) Obiekt otoczony obiektami lub drzewami 

o tej samej wysokości lub mniejszej przyjęto z tabeli Cd=0,5 

ND = Ng x Ad/b x Cd/b x 10-6 

ND= 0,030627 

Basen budynek D obiekt prostokątny o długości L- 53,90 m, szerokości W-35,80 m, 

wysokości H- 25,5 m, na płaskim terenie, powierzchnia zbierania wynosi: 

Ad = Lb x Wb + 6 x Hb x (Lb + Wb) + 9 x Π x (Hb)
2 

Ad = 53,90 x 35,80 + 6 x 25,5 x (53,90 + 35,80) + 9 x 3,14 x 25,52 = 34029,79 

Ng - 1,8 wył./km2/rok odczytane z Mapy średniej gęstości doziemnych wyładowań 

piorunowych dla Polski. 

PA-poraŜenie istot Ŝywych 

JeŜeli wykorzystuje się elementy zbrojeniowe lub szkieletowe obiektu jako układ 

przewodów odprowadzających, lub jeŜeli wprowadza się restrykcje fizyczne, to wartość 

prawdopodobieństwa PA jest pomijana. 

W budynku D na powierzchni dachowej znajdują się kominy od wentylacji (Fot. nr 1 i 

2), brak instalacji odgromowej LPS. 

LA - poraŜenie istot Ŝywych  

Utrata Ŝycia ludzkiego jest zaleŜna od właściwości obiektu. Uwzględnia się 

współczynniki zwiększające hZ albo zmniejszające (rf, rp, ra, ru) wg zaleŜności: 

LA = ra x L t = 10-4 x 2 x 10-2 = 2 x 10-6 

Wartości współczynników redukcji ra i ru przyjęto z normy PN-EN 62305-2:2008 

Tablica C.2. normaPN-EN-62305-2:2008. 

Typowe średnie wartości Lt przyjęto z j.w normy Tablica C.1. 

Komponenty ryzyka dla obiektu w przypadku wyładowania piorunowego w obiekt 

S1 (Tablica 9 PN-EN 62305-2:2008). 

D2 Uszkodzenie fizyczne ze wzoru: 

RB = ND x PC x L0
 

RB = 9,19 x 10-7 

gdzie: 
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PC - awarię układów zewnętrznych. 

Prawdopodobieństwo PC, Ŝe wyładowanie w obiekt spowoduje awarię układów 

wewnętrznych, zaleŜy od przyjętego układu skoordynowania SPD urządzenie do 

ograniczania przepięć (urządzenie przeznaczone do ograniczenia przepięć przejściowych 

i odprowadzania prądów udarowych. Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy). 

Skoordynowany układ SPD to zestaw właściwie dobranych, skoordynowanych i 

zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii układów elektrycznych i elektronicznych. 

W rozdzielnicach obiektowych elektrycznych są ochronniki przepięciowe SPD typu C , więc 

układ jest skoordynowanych z instalacją wyrównawczą, przyjmuje się wartość 0,03, natomiast 

obiekt nie jest chroniony przez LPS wartość PB=1. 

LO - awaria układów wewnętrznych, przyjęto z Tablicy C.6 Typowe średnie wartości 

Lo=10-3 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RU = (NL + NDa) x PU x LU 

RU = 1,83 x 10-9 

gdzie: 

PU - wartość prawdopodobieństwa poraŜenia istot Ŝywych wskutek napięcia 

dotykowego, powodowanego przez wyładowanie we wchodzące do obiektu urządzenie 

usługowe, zaleŜy od właściwości ekranu urządzenia usługowego. 

Przyjęto, Ŝe stosuje się SPD w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 62305-

3, wówczas prawdopodobieństwo PU naleŜy przyporządkować mniejszą wartość spośród 

PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PU =0,03. 

LU - Strata wskutek (poraŜenia istot Ŝywych); 

LU = ra x L t = 2 x 10-6 

Dla jednoodcinkowego urządzenia usługowego, liczbę NL moŜna określić zaleŜnością: 

NL - w linię wchodzącą do budynku. 

 

gdzie: 

Ng - jest gęstością piorunowych wyładowań doziemnych (1/km2/rok); 
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A1 - jest powierzchnią zbierania wyładowań trafiających w urządzenie usługowe (m2); 

Cd - jest współczynnikiem połoŜenia urządzenia usługowego; 

Ct - jest współczynnikiem korekcyjnym dotyczącym obecności transformatora SN/nn 

połoŜonego pomiędzy punktem uderzenia a obiektem. Współczynnik ten stosuje się do 

odcinka linii zasilającej transformator. 

Powierzchnia zbierania A1 w zaleŜności od cech urządzenia usługowego, gdzie  kabel 

zasilający transformator jest posadowiony w ziemi (zakopany). 

0 - dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w 

obrębie zagęszczonego uziomu kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych 

powierzchni zbierania, Ŝe Ai i A1=0; 

gdzie: 

LC - jest długością odcinka urządzenia usługowego od obiektu do pierwszego węzła (m). 

Za maksymalną wartość naleŜy przyjąć LC=1000 m; 

Ha - jest wysokością obiektu przyłączonego do krańca „a” urządzenia usługowego (m); 

Hb - jest wysokością obiektu przyłączonego „b” urządzenia usługowego (m); 

ŭ - jest rezystywnością gruntu w miejscu zakopania urządzenia usługowego (Ωm). Za 

maksymalną wartość naleŜy przyjąć ŭ= 500 Ωm. 

Do celów niniejszego obliczenia: 

− jeŜeli wartość LC jest nieznana, to naleŜy przyjąć LC= 1000 m; 

− jeżeli wartość rezystywności gruntu jest nieznana, to należy przyjąć ŭ= 500 Ωm; 

− dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w obrębie zagęszczonego uziomu 

kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych powierzchni zbierania, Ŝe Ai i A1=0; 

− naleŜy przyjąć, Ŝe obiekt podlegający ochronie jest przyłączony do krańca „b” 

urządzenia usługowego. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2): 

RV = (NL + NDa) x PV x LV = 6,12 x 10-6 

PV - uszkodzenie fizyczne 
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Przyjęto, Ŝe stosuje się SPD1 w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 62305-

3, wówczas prawdopodobieństwo PV naleŜy przyporządkować mniejszą wartość spośród 

PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PV =0,03. 

LV- uszkodzenia fizycznego 

 

rp - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od środków słuŜących ograniczeniu 

skutków poŜaru (Tablica C.3). Przyjęto rp=0,2; 

rf - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od niebezpieczeństwa poŜarowego 

obiektu. Przyjęto rf - 10-2 (zwykłe, TablicaC.4). 

hZ - wartości współczynnika zwiększającego względny rozmiar strat w obecności 

szczególnego zagroŜenia. Przyjęto hZ= 10 (Tablica C.5) 

L f=10-2 przyjęto z Tablicy C.6. 

R2 - ryzyko utraty usługi publicznej; 

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =1,38 x 10-6 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R2 o wartości 1,38x10-6 nie jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-5 i nie wymaga się wykonania instalacji odgromowej 

obiektu ze względu na ryzyko utraty usługi publicznej obiektu. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PC x LB
 

RB = 1,84 x 10-7 

PB - uszkodzenie fizyczne (Tabela B.2) 

L f - uszkodzenia fizyczne (Tabela C.2, C.3, C.4, C.5) 

 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

RC = ND x PC x LC = 9,19 x 10-7 

PC - awarię układów wewnętrznych (tablica B.3) 

                                                           
1
 SPD- urządzenie przeznaczone do ograniczania przepięć przejściowych i odprowadzania prądów udarowych. 

Zawiera przynajmniej jeden element nie liniowy. 
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LC - awaria układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

NM - w pobliŜu obiektu (Tablica A.3); 

PM - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.4); 

LM - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 

Oszacowanie średniej rocznej liczby NM groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu obiektu, moŜna parametr NM wyznaczyć z zaleŜności: 

 

Prawdopodobieństwo PM, Ŝe wyładowanie piorunowe trafiające w pobliŜu obiektu 

spowoduje awarię układów wewnętrznych, zaleŜy od zastosowanych środków ochrony 

odgromowej (LPM), zgodnie ze współczynnikiem KMS. W Tablicy B.4 podano wartości 

PMS w zaleŜności od KMS, przy czym KMS jest współczynnikiem związanym z jakością 

zastosowanych środków ochrony. W obliczeniach przyjęto wartości PM=1 

Wartości współczynnika KMS wynikają z następującej zaleŜności: 

 

w której: 

KS1 - uwzględnia skuteczność ekranowania obiektu, tj. LPS lub ekranów naturalnych na 

granicy LPZ 0/1; 

KS2 - uwzględnia skuteczność ekranowania wewnętrznego ekranów obiektu, tj. ekranów 

na granicy LPZ X/Y (przy X>0, Y>1); 

KS3 - uwzględnia charakterystykę układu przewodów wewnątrz obiektu; 

KS4 - uwzględnia udarowe napięcie wytrzymywane układu poddawanego ochronie  

Wartość PM=1 przyjęto z Tablicy B.4  

Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w przyłączoną do 

obiektu linię (S3): 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 
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gdzie: 

NL - w linię wchodzącą do obiektu (Tablica A.4); 

NDa - w obiekt na krańcu „a” linii (Tablica A.2); 

PV - uszkodzenie fizyczne (Tablica B.6); 

LV - uszkodzenia fizycznego (Tablica C.2, C.3, C.4, C.5) 

 

Średnią roczną liczbę groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt na krańcu „a” linii 

moŜna wyznaczyć z zaleŜności: 

 

AD/a - jest powierzchnią zbierania sąsiedniego obiektu; 

Cd/a - jest współczynnikiem połoŜenia sąsiedniego obiektu; 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

PW - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.7); 

LW - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3). 

 

N1 - w pobliŜu linii wchodzącej do obiektu (Tablica A.5); 

PZ - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.8); 

LZ - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Oszacowanie średniej rocznej liczby N1 groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu urządzenia usługowego. 

 

R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego. 

R3 = RB + RV = 1,83 x 10-7 
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W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R3 o wartości 1,83x10-7  nie jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-3, i nie wymaga się wykonania instalacji odgromowej 

obiektu ze względu na utratę dziedzictwa kulturowego obiektu. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PB x LB
 

RB = 1,84 x 10-7 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 

 

 

R4 - ryzyko utraty warto ści materialnej. 

R4 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =1,11 x 10-6 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R4 o wartości 1,11x10-6 nie jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-3, i nie wymaga się wykonania instalacji odgromowej 

obiektu ze względu na utratę wartości materialnych obiektu. 

RB = ND x PB x LB = 1,84 x 10-7 

RC = ND x PC x LC = 9,19 x 10-7 

 

 

 

 

 

gdzie: 

RB i RV - są komponentami ryzyka uszkodzenia fizycznego, w przypadku braku środków 

ochrony; 

RC, RM, RW, RZ - są komponentami ryzyka awarii układów elektrycznych i 

elektronicznych, w przypadku braku środków ochrony. 

2. Oględziny 

Opracowanie dotyczy oszacowania ryzyka piorunowego dla wyładowań bocznych 

obiektu PKiN - budynek D – Basenu Pałacu MłodzieŜy. Obiekt znajduje się przy ulicy 

Emili Plater w Warszawie, budynek zakwalifikowany jako średnio wysoki (SW) zgodnie 
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z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. Dz. U. Poz. 1422 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (§ 8 pkt 2). Powierzchnia, dachu nie jest wyposaŜona w sieci zewnętrznej 

instalacji odgromowej(Fot. nr 13 i 14), na dachu znajdują się kominy od wentylacji 

grawitacyjnej i mechanicznej, brak instalacji wewnętrznej odgromowej. 

Dach budynku D nie jest wyposaŜony w LPS (instalacja odgromowa) a znajduje się w 

obrębie obiektów wysokich tj. Hotel, Inter Continental od których oddalony jest o 113 

metry (Fot. nr 15), gdzie są wyznaczone kąty ochronne (Rys. nr D). Wyznaczono na nim 

strefę ochronną, jaką zapewnia sąsiedni obiekt wysoki.  

Instalacja wewnętrzna wyrównawcza na poziomie -1, wykonana nie zgodnie z Normą 

PN-EN 62305:2008. 

 

Foto nr 21 Wizualizacja mapy z systemu iGeoMap. 
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Foto nr 22 Brak połączenia części metalowej z instalacją wyrównawczą. 

 

Foto nr 23 Przekroje przewodów stosowanych do połączeń wyrównawczych. 
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Foto nr 24 Koryto kablowe metalowe przewody połączone nie zgodnie z normą PN-EN 
62305-4 
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Foto nr 25 Połączenia przewodów wyrównawczych. 

 
Foto nr 26 Połączenie przewodów wyrównawczych łączonych w puszce łączeniowej na 

inny przekrój. 
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Foto nr 27 Przekroje przewodów wyrównawczych nie zgodne z normą. 

 
Foto nr 28 Maszynownia CWU, CO brak połączeń wyrównawczych pomp 

cyrkulacyjnych i instalacji rurociągu. 
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Foto nr 29 Połączenie przewodu wyrównawczego nie zgodne z PN-EN 62305:2008 

 
Foto nr 30 Wodomierz - brak podłączenia do instalacji wyrównawczej. 

3. Wnioski. 

Z przeprowadzonych oględzin na obiekcie D – Basenu Pałacu MłodzieŜy wygenerowano 

następujące wnioski: 
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• Zaleca się na podstawie wykonanych obliczeń wykonać zewnętrzną sieć instalacji 

odgromowej na powierzchni dachu. 

• Zaleca się wyposaŜyć kominy wentylacyjne w zwody pionowe (drut 

odgromowy), które naleŜy podłączyć metalicznie z konstrukcją budynku D. 

• Zaleca się wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z PN-EN 62305:2008 

(wyrównanie potencjałów) w przyziemnej kondygnacji budynku (obiektu) D tzn. 

naleŜy wyrównać potencjały wszelkich przewodzących instalacji wprowadzanych 

do obiektu, naleŜy zastosować Główną szynę uziemiającą (GSU) z którą będą 

połączone: 

− przewód ochronny PE (PEN) linii zasilającej budynek i wszelkie inne 

wprowadzone do budynku przewody (Ŝyły) ochronne i uziemiające, 

− Ŝyły zewnętrzne przewodów współosiowych, metalowe powłoki bądź ekrany 

wprowadzanych do budynku przewodów telekomunikacyjnych, w tym 

Internetu oraz telewizji i radiofonii przewodowej oraz przewody uziemiające 

lokalnych instalacji antenowych, 

− istniejący uziom fundamentowy budynku lub wyprowadzonego od niego 

inne sztuczne bądź naturalne elementy składowe uziomu budynku, 

− wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne (Fot. nr 21), 

kanalizacyjne, gazowe, spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne, 

wentylacyjne i inne, niezaleŜnie od tego, czy i jak są uziemione, 

− rozległe metalowe części konstrukcji budynku, jak równieŜ stalową 

konstrukcję szkieletową budynku, dźwigary stalowe, prowadnice dźwigów, 

zbrojenie betonu, 

− koryta metalowe kablowe, 

− konstrukcje wsporcze central wentylacyjnych, 

Istniejące połączenia wyrównawcze wykonane w obiekcie D, na poziomie -1 nie są 

zgodne z obowiązującą normą PN-EN 62305-4. 

Zaleca się wykonać modernizacji instalacji połączenia wyrównawczego w obiekcie D 

zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62305-4. 

W pomieszczeniu maszynowni ciepła brak połączenia zlewu (metalowy) do GSU (Fot. 

nr 16). 
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Wymaga się stosować przekroje przewodów stosowanych do połączeń wyrównawczych 

zgodnie z obowiązującą normą i przepisami (Fot. nr 17) 

Nie są dopuszczone do stosowania jako przewody ochronne lub jako przewody ochronne 

wyrównawcze następujące metalowe elementy (Fot. nr 18,19,23): 

− rury wodociągowe, 

− rury zawierające łatwo palne gazy lub płyny, 

− części konstrukcyjne naraŜone na napręŜenia mechaniczne w czasie normalnej 

pracy, 

− giętkie lub spręŜyste metalowe kanały, chyba Ŝe są zaprojektowane do tych celów, 

− giętkie części metalowe, 

− elementy podtrzymujące oprzewodowanie, 

− korytka i drabinki instalacyjne. 

• Nie dopuszczalne jest łączenie przewodów wyrównawczych w puszkach 

łączeniowych na inny przekrój (Fot. nr 24, 26, 29). 

• Maszynownia ciepła obiektu D brak połączeń wyrównawczych instalacji 

centralnego ogrzewania, oraz konstrukcji pomp cyrkulacyjnych i wymiennika 

płytowego (Fot. nr 28).  

• Wodomierz brak połączenia do instalacji wyrównawczej (Fot. nr 30), wymaga się 

w celu zachowania ciągłości połączeń ekwipotencjalnych. 

Poprawne wykonane wyrównanie potencjałów pozwala na zredukowanie zagroŜenia 

stwarzanego przez prąd wyładowania atmosferycznego podczas burzy i jest jedynym z 

podstawowych środków ochrony przed zagroŜeniem Ŝycia i zdrowia ludzi 

przebywających wewnątrz obiektu budowlanego. 
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V. Budynek K – SALA KONGRESOWA 

 

 

Rys. nr 7. Architektura Budynek K – Kongresowa od ul. Emili Plater 

 

 
Foto nr 31 Budynek K dach Sali Kongresowej 

1. Wykonanie obliczeń R1, R2, R3, R4 według normy PN- EN 62305-2 
Ochrona odgromowa. „Zarządzanie ryzykiem” dla budynku K Kongresowa 

Ryzyko to wartość prawdopodobnej średniej rocznej straty (ludzi i dóbr), wskutek 

oddziaływania pioruna, w stosunku do całkowitej wartości (ludzi i dóbr) obiektu 

poddawanego ochronie. 

Uszkodzenie i strata: 



Ekspertyza stanu technicznego instalacji odgromowej – stref bocznych budynku PKiN w Warszawie 

56 

Źródło uszkodzenia 

S1 - wyładowanie w obiekt, 

S2 - wyładowanie w pobliŜu obiektu, 

S3 - wyładowanie w urządzenie usługowe, 

S4 - wyładowanie w pobliŜu urządzenia usługowego. 

Typ uszkodzenia: 

D1 - poraŜenie istot Ŝywych, 

D2 - uszkodzenia fizyczne, 

D3 - awaria układów elektrycznych i elektronicznych 

Typy strat: 

L1 - utrata Ŝycia ludzkiego, 

L2 - utrata usługi publicznej, 

L3 - utrata dziedzictwa kulturowego, 

L4 - strata materialna (obiektu i jego zawartości, urządzenia usługowego i jego 

aktywności). 

Powołując się na Normę PN-EN 62305-2:2009 Tablica 1- Źródła, typy uszkodzeń i typy 

strat w zaleŜności od miejsca wyładowania: 

Szacowanie ryzyka dla obiektu PKiN: 

Źródło uszkodzenia S2, 

Typ uszkodzenia D2, D3 

Typ strat L1, L2, L4 

Ryzyko, poddawane ocenie w obiekcie, moŜe być następujące: 

R1 - ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego, 

R2 - ryzyko utraty usługi publicznej, 

R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego, 

R4 - ryzyko utraty wartości materialnej. 
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Zestaw komponentów ryzyka dotyczącego obiektu: 

R1 ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego 

R1 = RA + RB + RU + RV =1,07 x 10-7+5,37x10-5+1,075x10-7 + 1,75x10-5 = 6,47x 10-5 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R1 o wartości 6,47 x 10-5 jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-5, wymaga się wykonać instalację odgromową obiektu 

Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w obiekt (S1) 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RA = ND + PA + LA = 1,07 10-7 

gdzie: 

Średnia roczna liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań atmosferycznych 

ND - (tablica A.2- Współczynnik połoŜenia Cd) Obiekt otoczony obiektami lub drzewami 

o tej samej wysokości lub mniejszej przyjęto z tabeli Cd=0,5 

ND = Ng x Ad/b x Cd/b x 10-6 

ND= 5,37 x 10-2 

Sala Kongresowa - budynek K - obiekt o długości L- 101,48 m, szerokości W-101,46 m, 

wysokości H- 25,5 m, na płaskim terenie, powierzchnia zbierania wynosi: 

Ad = Lb x Wb + 6 x Hb x (Lb + Wb) + 9 x Π x (Hb)
2 

Ad = 101,48 x 101,46 + 6 x 25,5 x (101,48 + 101,46) + 9 x 3,14 x 25,52 = 59722,05 

Ng - 1,8 wył./km2/rok odczytane z Mapy średniej gęstości doziemnych wyładowań 

piorunowych dla Polski. 

PA - poraŜenie istot Ŝywych 

JeŜeli wykorzystuje się elementy zbrojeniowe lub szkieletowe obiektu jako układ 

przewodów odprowadzających, lub jeŜeli wprowadza się restrykcje fizyczne, to wartość 

prawdopodobieństwa PA jest pomijana. 

LA - poraŜenie istot Ŝywych  

Utrata Ŝycia ludzkiego jest zaleŜna od właściwości obiektu. Uwzględnia się 

współczynniki zwiększające hZ albo zmniejszające (rf, rp, ra, ru) wg zaleŜności: 

LA = ra x L t = 10-4 x 2 x 10-2 = 2 x 10-6 
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Wartości współczynników redukcji ra i ru przyjęto z normy PN-EN 62305-2:2009 

Tablica C.2. norma PN-EN-62305-2:2008. 

Typowe średnie wartości Lt przyjęto z j.w normy Tablica C.1. 

Komponenty ryzyka dla obiektu w przypadku wyładowania piorunowego w obiekt 

S1 (Tablica 9 PN-EN 62305-2:2008). 

D2 Uszkodzenie fizyczne ze wzoru: 

RB = ND x PC x L0
 

RB = 5,37 x 10-5 

gdzie: 

 

PC - awarię układów zewnętrznych. 

Prawdopodobieństwo PC, Ŝe wyładowanie w obiekt spowoduje awarię układów 

wewnętrznych, zaleŜy od przyjętego układu skoordynowania SPD urządzenie do 

ograniczania przepięć (urządzenie przeznaczone do ograniczenia przepleć przejściowych 

i odprowadzania prądów udarowych. Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy). 

Skoordynowany układ SPD to zestaw właściwie dobranych, skoordynowanych i 

zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii układów elektrycznych i elektronicznych. 

W rozdzielnicach elektrycznych obiektowych brak ochronników przepięciowych SPD, 

więc co następuje brak układów skoordynowanych SPD, przyjmuje się wartość 1, oraz 

obiekt niechroniony przez LPS wartość PB=1. W obecnej chwili w obiekcie K 

Kongresowa trwają prace modernizacyjne. 

LO - awaria układów wewnętrznych, przyjęto z Tablicy C.6 Typowe średnie wartości 

Lo=10-3 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RU = (NL + NDa) x PU x LU 

RU = 1,075 x 10-7 

gdzie: 

PU - wartość prawdopodobieństwa poraŜenia istot Ŝywych wskutek napięcia 

dotykowego, powodowanego przez wyładowanie we wchodzące do obiektu urządzenie 

usługowe, zaleŜy od właściwości ekranu urządzenia usługowego. 
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Przyjęto, Ŝe nie stosuje się SPD w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 

62305-3, wówczas prawdopodobieństwo PU naleŜy przyporządkować mniejszą wartość 

spośród PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PU =1. 

LU- Strata wskutek (poraŜenia istot Ŝywych); 

LU = ra x L t = 2 x 10-6 

Dla jednoodcinkowego urządzenia usługowego, liczbę NL moŜna określić zaleŜnością: 

NL - w linię wchodzącą do budynku. 

 

gdzie: 

Ng - jest gęstością piorunowych wyładowań doziemnych (1/km2/rok); 

A1 - jest powierzchnią zbierania wyładowań trafiających w urządzenie usługowe (m2); 

Cd - jest współczynnikiem połoŜenia urządzenia usługowego; 

Ct - jest współczynnikiem korekcyjnym dotyczącym obecności transformatora SN/nn 

połoŜonego pomiędzy punktem uderzenia a obiektem. Współczynnik ten stosuje się do 

odcinka linii zasilającej transformator. 

Powierzchnia zbierania A1 w zaleŜności od cech urządzenia usługowego, gdzie kabel 

zasilający transformator jest posadowiony w ziemi (zakopany). 

0 - dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w 

obrębie zagęszczonego uziomu kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych 

powierzchni zbierania, Ŝe Ai i A1=0; 

gdzie: 

LC - jest długością odcinka urządzenia usługowego od obiektu do pierwszego węzła (m). 

Za maksymalną wartość naleŜy przyjąć LC=1000 m; 

Ha - jest wysokością obiektu przyłączonego do krańca „a” urządzenia usługowego (m); 

Hb - jest wysokością obiektu przyłączonego „b” urządzenia usługowego (m); 

ŭ - jest rezystywnością gruntu w miejscu zakopania urządzenia usługowego (Ωm). Za 

maksymalną wartość naleŜy przyjąć ŭ= 500 Ωm. 
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Do celów niniejszego obliczenia: 

− jeŜeli wartość LC jest nieznana, to naleŜy przyjąć LC=1000 m; 

− jeżeli wartość rezystywności gruntu jest nieznana, to należy przyjąć ŭ=500 Ωm; 

− dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w obrębie zagęszczonego uziomu 

kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych powierzchni zbierania, Ŝe Ai i A1=0; 

− naleŜy przyjąć, Ŝe obiekt podlegający ochronie jest przyłączony do krańca „b” 

urządzenia usługowego. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2): 

RV = (NL + NDa) x PV x LV = 1,075 x 10-5 

PV - uszkodzenie fizyczne 

Przyjęto, Ŝe nie stosuje się SPD w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 

62305-3, wówczas prawdopodobieństwo PV naleŜy przyporządkować mniejszą wartość 

spośród PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PV=1. 

LV- uszkodzenia fizycznego 

 

rp - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od środków słuŜących ograniczeniu 

skutków poŜaru (Tablica C.3). Przyjęto rp=0,2; 

rf - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od niebezpieczeństwa poŜarowego 

obiektu. Przyjęto rf - 10-2 (zwykłe, TablicaC.4). 

hZ - wartości współczynnika zwiększającego względny rozmiar strat w obecności 

szczególnego zagroŜenia. Przyjęto hZ=10 (Tablica C.5) 

L f=10-2 przyjęto z Tablicy C.6. 

R2 - ryzyko utraty usługi publicznej; 

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =1,08 x 10-4 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R2 o wartości 0,345 jest większa 

niŜ tolerowana RT=10-5, wymaga się wykonać instalację odgromową obiektu 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PC x LB
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RB = 5,17 x 10-5 

PB - uszkodzenie fizyczne (Tabela B.2) 

L f - uszkodzenia fizyczne (Tabela C.2, C.3, C.4, C.5) 

 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

RC = ND x PC x LC = 5,37 x 10-5 

PC - awarię układów wewnętrznych (tablica B.3) 

LC - awaria układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

NM - w pobliŜu obiektu (Tablica A.3); 

PM - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.4); 

LM - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 

Oszacowanie średniej rocznej liczby NM groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu obiektu, moŜna parametr NM wyznaczyć z zaleŜności: 

 

Prawdopodobieństwo PM, Ŝe wyładowanie piorunowe trafiające w pobliŜu obiektu 

spowoduje awarię układów wewnętrznych, zaleŜy od zastosowanych środków ochrony 

odgromowej (LPM), zgodnie ze współczynnikiem KMS. W Tablicy B.4 podano wartości 

PMS w zaleŜności od KMS, przy czym KMS jest współczynnikiem związanym z jakością 

zastosowanych środków ochrony. W obliczeniach przyjęto wartości PM=1 

Wartości współczynnika KMS wynikają z następującej zaleŜności: 

 

w której: 

KS1 - uwzględnia skuteczność ekranowania obiektu, tj. LPS lub ekranów naturalnych na 

granicy LPZ 0/1; 
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KS2 - uwzględnia skuteczność ekranowania wewnętrznego ekranów obiektu, tj. ekranów 

na granicy LPZ X/Y (przy X>0, Y>1); 

KS3 - uwzględnia charakterystykę układu przewodów wewnątrz obiektu; 

KS4 - uwzględnia udarowe napięcie wytrzymywane układu poddawanego ochronie  

Wartość PM=1 przyjęto z Tablicy B.4  

Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w przyłączoną do 

obiektu linię (S3): 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 

 

gdzie: 

NL - w linię wchodzącą do obiektu (Tablica A.4); 

NDa - w obiekt na krańcu „a” linii (Tablica A.2); 

PV - uszkodzenie fizyczne (Tablica B.6); 

LV - uszkodzenia fizycznego (Tablica C.2, C.3, C.4, C.5) 

 

Średnią roczną liczbę groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt na krańcu „a” linii 

moŜna wyznaczyć z zaleŜności: 

 

AD/a - jest powierzchnią zbierania sąsiedniego obiektu; 

Cd/a - jest współczynnikiem połoŜenia sąsiedniego obiektu; 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

PW - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.7); 

LW - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3). 
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N1 - w pobliŜu linii wchodzącej do obiektu (Tablica A.5); 

PZ - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.8); 

LZ - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Oszacowanie średniej rocznej liczby N1 groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu urządzenia usługowego. 

 

R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego. 

R3 = RB + RV = 1,08 x 10-5 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R3 o wartości 1,08 x 10-5 nie jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-3, i nie wymaga się wykonania instalacji odgromowej 

obiektu ze względu na utratę dziedzictwa kulturowego obiektu. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PB x LB
 

RB = 1,07 x 10-5 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 

 

 

R4 - ryzyko utraty warto ści materialnej. 

R4 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =6,47 x 10-5 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R4 o wartości 6,47 x 10-5 nie jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-3 i nie wymaga się wykonania instalacji odgromowej 

obiektu ze względu na utratę wartości materialnych obiektu. 

RB = ND x PB x LB = 1,07 x 10-5 

RC = ND x PC x LC = 5,37 x 10-5 

 

 

 

 

 

gdzie: 
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RB i RV - są komponentami ryzyka uszkodzenia fizycznego, w przypadku braku środków 

ochrony; 

RC, RM, RW, RZ - są komponentami ryzyka awarii układów elektrycznych i 

elektronicznych, w przypadku braku środków ochrony. 

2. Oględziny 

Opracowanie dotyczy oszacowania ryzyka piorunowego dla wyładowań bocznych 

obiektu PKiN - budynek K Kongresowa. Obiekt znajduje się przy ulicy Emili Plater w 

Warszawie, budynek zakwalifikowany jako średnio wysoki (SW) zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. Dz. U. Poz. 1422 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(§8 pkt 2). 

Powierzchnia dachu nie jest wyposaŜona w urządzenia piorunochronne LPS (Fot. nr 14). 

Rozdzielnice elektryczne obiektowe nie są wyposaŜone w urządzenia do ograniczenia 

przepięć SPD, oraz obudowy metalowe nie są podłączone do wewnętrznej instalacji 

wyrównawczej. 

Dach budynku K nie jest wyposaŜony w LPS(instalacja odgromowa), a znajduje się w 

obrębie obiektów wysokich tj. Hotel Inter Continental i jest oddalony o 149 metry (Fot. 

nr 15). 

Wyznaczono na nim strefę ochronną (Rys. nr F), jaką zapewnia sąsiedni obiekt wysoki. 

Stwierdzono brak instalacji wewnętrznej wyrównawczej połączonej z urządzeniami, 

które posiadają konstrukcje, obudowy, czy inne materiały metaliczne. 

System instalacji wodnej zastąpiony rurami z tworzywa polipropylenu (Fot. nr 16).  

Zespół wentylatorów w maszynowniach wentylacji nie połączony do wewnętrznej 

instalacji wyrównawczej, zlokalizowane miejscowe połączenia do rur stalowych 

osłonowych (Fot. nr 17), przekrój przewodów ochronnych nie zgodnych z obowiązującą 

Normą PN-EN 62305:2008. 
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Foto nr 32 Wizualizacja mapy z systemu iGeoMap. 

 
Foto nr 33 Konstrukcja wsporcza rur stalowych wymienione rurociągi na tworzywo z 

polipropylenu. 
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Foto nr 34 Rurociągi po modernizacji. 

 

Foto nr 35 Wentylator. 
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Foto nr 36 Konstrukcja wentylatorów (drut ochronny). 

 

Foto nr 37 Konstrukcja metalowa silnika brak połączeń wyrównawczych. 
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Foto nr 38 Konstrukcja metalowa wentylatora. 

3. Wnioski 

Z przeprowadzonych oględzin na obiekcie K - Kongresowa wygenerowano następujące 

wnioski: 

• Zaleca się na podstawie wykonanych obliczeń wykonać zewnętrzną sieć instalacji 

odgromowej na powierzchni dachu. 

• Rozdzielnice elektryczne obiektowe nie są wyposaŜone w urządzenia do 

ograniczenia przepięć SPD, oraz nie są połączone obudowy metalowe z 

wewnętrzną instalacją wyrównawczą - zaleca się o uzupełnienie i wykonanie 

połączeń wyrównawczych zgodnie z Normą PN-EN 6305:2008. 

• Zaleca się wykonać połączenia wyrównawcze (wyrównanie potencjałów) w 

przyziemnej kondygnacji budynku (obiektu) K zgodnie z zasadami i przepisami 

tzn. naleŜy wyrównać potencjały wszelkich przewodzących instalacji 

wprowadzanych do obiektu, naleŜy zastosować Główną szynę uziemiającą (GSU) 

do której będą podłączone: 

− przewód ochronny PE (PEN) linii zasilającej budynek i wszelkie inne 

wprowadzone do budynku przewody (Ŝyły) ochronne i uziemiające, 

− Ŝyły zewnętrzne przewodów współosiowych, metalowe powłoki bądź ekrany 

wprowadzanych do budynku przewodów telekomunikacyjnych, w tym 
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Internetu oraz telewizji i radiofonii przewodowej oraz przewody uziemiające 

lokalnych instalacji antenowych, 

− istniejący uziom fundamentowy budynku lub wyprowadzonego od niego 

inne sztuczne bądź naturalne elementy składowe uziomu budynku, 

− wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne (Fot. nr 33, 

34), kanalizacyjne, gazowe, spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne, 

wentylacyjne i inne, niezaleŜnie od tego, czy i jak są uziemione, 

− rozległe metalowe części konstrukcji budynku, jak równieŜ stalową 

konstrukcję szkieletową budynku, dźwigary stalowe, prowadnice dźwigów, 

zbrojenie betonu, 

− koryta metalowe kablowe, 

− konstrukcje wsporcze central wentylacyjnych, 

Połączenia wyrównawcze wykonane w obiekcie K na poziomie -1, zaleca się wykonać 

zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62305-4. 

• Wymaga się stosować przekroje przewodów stosowanych do połączeń 

wyrównawczych zgodnie z obowiązującą normą i przepisami, 

Nie są dopuszczone do stosowania jako przewody ochronne lub jako przewody ochronne 

wyrównawcze następujące metalowe elementy: 

− rury wodociągowe, 

− rury zawierające łatwo palne gazy lub płyny, 

− części konstrukcyjne naraŜone na napręŜenia mechaniczne w czasie normalnej 

pracy, 

− giętkie lub spręŜyste metalowe kanały, chyba Ŝe są zaprojektowane do tych 

celów, 

− giętkie części metalowe, 

− elementy podtrzymujące oprzewodowanie, 

− korytka i drabinki instalacyjne. 

Konstrukcja wsporcza rurociągów (rury stalowe) nie podłączone do GSU (Głównej 

szyny uziemiającej), rury wymienione z stalowych na tworzywo z polipropylenu, 

wymaga się połączyć w punkcie, gdzie zainstalowana jest zasuwa odcinającą dopływ 

wody, bądź wodomierz do GSU.  
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• Zespoły wentylatorów wymaga się połączyć do szyny GSU z wykonaną zgodnie z 

normą PN-EN 6305:2008 wewnętrzną instalacją wyrównawczą, jak i równieŜ 

zachowaniem odpowiednich przekrojów przewodów ochronnych (Fot. nr 36, 37. 

38). 

• Konstrukcja metalowa silnika elektrycznego brak połączeń wyrównawczych (Fot. 

nr 37), wymaga się wykonania połączeń z instalacją wyrównawczą. 

• Konstrukcja metalowa wentylatora, gdzie jest połączony drut od rury stalowej do 

konstrukcji metalowej urządzenia jest zabronione, poniewaŜ rura stalowa nie 

moŜe być przewodem ochronnym (Fot. nr 38). 

Poprawne wykonane wyrównanie potencjałów pozwala na zredukowanie zagroŜenia 

stwarzanego przez prąd wyładowania atmosferycznego podczas burzy i jest jedynym z 

podstawowych środków ochrony przed zagroŜeniem Ŝycia i zdrowia ludzi 

przebywających wewnątrz obiektu budowlanego. 
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VI.  Budynek W – Pałac MłodzieŜy strefa boczna infrastruktury 
wodociągowej między obiektami D i ś 

 

 
Rys. nr 8. Architektura Budynek W od ul. Świętokrzyskiej. 

 

 

Foto nr 39 Dach budynku W. 
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1. Wykonanie obliczeń R1, R2, R3, R4 według normy PN- EN 62305-2 
Ochrona odgromowa. „Zarządzanie ryzykiem” dla budynku W – Pałac 
Młodzieży infrastruktury wodociągowej pomiędzy obiektami D i Ż  

Ryzyko to wartość prawdopodobnej średniej rocznej straty (ludzi i dóbr), wskutek 

oddziaływania pioruna, w stosunku do całkowitej wartości (ludzi i dóbr) obiektu 

poddawanego ochronie. 

Uszkodzenie i strata: 

Źródło uszkodzenia 

S1 - wyładowanie w obiekt, 

S2 - wyładowanie w pobliŜu obiektu, 

S3 - wyładowanie w urządzenie usługowe, 

S4 - wyładowanie w pobliŜu urządzenia usługowego. 

Typ uszkodzenia: 

D1 - poraŜenie istot Ŝywych, 

D2 - uszkodzenia fizyczne, 

D3 - awaria układów elektrycznych i elektronicznych 

Typy strat: 

L1 - utrata Ŝycia ludzkiego, 

L2 - utrata usługi publicznej, 

L3 - utrata dziedzictwa kulturowego, 

L4 - strata materialna (obiektu i jego zawartości, urządzenia usługowego i jego 

aktywności). 

Powołując się na aktualnie obowiązującą normę PN-EN 62305-2:2008 Tablica 1- 

Źródła, typy uszkodzeń i typy strat w zaleŜności od miejsca wyładowania mamy: 

Szacowanie ryzyka dla obiektu PKiN: 

Źródło uszkodzenia S2, 

Typ uszkodzenia D2, D3 

Typ strat L1, L2, L4 

Ryzyko, poddawane ocenie w obiekcie, moŜe być następujące: 

R1 - ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego, 

R2 - ryzyko utraty usługi publicznej, 
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R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego, 

R4 - ryzyko utraty wartości materialnej. 

Zestaw komponentów ryzyka dotyczącego obiektu: 

R1 ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego 

R1 = RA + RB + RU + RV =1,039154 +3,92 x 10-5 + 7,8304 x 10-8 + 7,8304 x 10-6= 1,039 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R1 o wartości 1,039, która jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-5, wymaga się wykonać instalację odgromową obiektu ze 

względu na ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego. 

Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w obiekt (S1) 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RA = ND + PA + LA = 0,039152 + 1+2 x 10-6 = 1,039154 

gdzie: 

Średnia roczna liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań atmosferycznych 

ND- (tablica A.2- Współczynnik połoŜenia Cd ) Obiekt otoczony obiektami lub drzewami 

o tej samej wysokości lub mniejszej przyjęto z tabeli Cd=0,5 

ND = Ng x Ad/b x Cd/b x 10-6 

ND= 0,039152 

Strefa boczna W obiekt prostokątny o długości L- 99,00 m, szerokości W-39,60 m, 

wysokości H- 25,5 m, na płaskim terenie, powierzchnia zbierania wynosi: 

Ad = Lb x Wb + 6 x Hb x (Lb + Wb) + 9 x Π x (Hb)
2 

Ad = 99,0 x 39,60 + 6 x 25,5 x (99,00 + 39,60) + 9 x 3,14 x 25,52 = 43502,27 

Ng- 1,8 wył./km2/rok odczytane z Mapy średniej gęstości doziemnych wyładowań 

piorunowych dla Polski. 

PA-poraŜenie istot Ŝywych. Przyjmuję się wartość PA=1 

JeŜeli wykorzystuje się elementy zbrojeniowe lub szkieletowe obiektu jako układ 

przewodów odprowadzających, lub jeŜeli wprowadza się restrykcje fizyczne, to wartość 

prawdopodobieństwa PA jest pomijana. 

W budynku strefy B na powierzchni dachowej znajdują się kominy wentylacji 

grawitacyjnej i mechanicznej (Fot. nr 39). 

LA - poraŜenie istot Ŝywych  
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Utrata Ŝycia ludzkiego jest zaleŜna od właściwości obiektu. Uwzględnia się 

współczynniki zwiększające hZ albo zmniejszające (rf, rp, ra, ru) wg zaleŜności: 

LA = ra x L t = 10-4 x 2 x 10-2 = 2 x 10-6 

Wartości współczynników redukcji ra i ru przyjęto z normy PN-EN 62305-2:2008 

Tablica C.2. norma PN-EN-62305-2:2008. 

Typowe średnie wartości Lt przyjęto z j.w normy Tablica C.1. 

Komponenty ryzyka dla obiektu w przypadku wyładowania piorunowego w obiekt 

S1 (Tablica 9- EN 62305-2:2008). 

D2 Uszkodzenie fizyczne ze wzoru: 

RB = ND x PC x L0
 

RB = 3,92 x 10-5 

gdzie: 

 

PC – awarię układów zewnętrznych. 

Prawdopodobieństwo PC, Ŝe wyładowanie w obiekt spowoduje awarię układów 

wewnętrznych, zaleŜy od przyjętego układu skoordynowania SPD urządzenie do 

ograniczania przepięć (urządzenie przeznaczone do ograniczenia przepięć przejściowych 

i odprowadzania prądów udarowych. Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy). 

Skoordynowany układ SPD to zestaw właściwie dobranych, skoordynowanych i 

zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii układów elektrycznych i elektronicznych. 

W rozdzielnicach eklektycznych obiektowych brak ochronników przepięciowych SPD, 

więc brak jest  układów skoordynowanych SPD, przyjmuje się wartość 1, oraz obiekt 

jest niechroniony przez LPS wartość PB=1. 

LO - awaria układów wewnętrznych, przyjęto z Tablicy C.6 Typowe średnie wartości 

Lo=10-3 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RU = (NL + NDa) x PU x LU 

RU = 7,8304 x 10-8 

gdzie: 
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PU - wartość prawdopodobieństwa poraŜenia istot Ŝywych wskutek napięcia 

dotykowego, powodowanego przez wyładowanie we wchodzące do obiektu urządzenie 

usługowe, zaleŜy od właściwości ekranu urządzenia usługowego. 

Przyjęto, Ŝe nie stosuje się SPD w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 

62305-3, wówczas prawdopodobieństwo PU naleŜy przyporządkować mniejszą wartość 

spośród PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PU =1. 

LU - Strata wskutek (poraŜenia istot Ŝywych); 

LU = ra x L t = 2 x 10-6 

Dla jednoodcinkowego urządzenia usługowego, liczbę NL moŜna określić zaleŜnością: 

NL - w linię wchodzącą do budynku. 

 

gdzie: 

Ng - jest gęstością piorunowych wyładowań doziemnych (1/km2/rok); 

A1 - jest powierzchnią zbierania wyładowań trafiających w urządzenie usługowe (m2); 

Cd - jest współczynnikiem połoŜenia urządzenia usługowego; 

Ct - jest współczynnikiem korekcyjnym dotyczącym obecności transformatora SN/nn 

połoŜonego pomiędzy punktem uderzenia a obiektem. Współczynnik ten stosuje się do 

odcinka linii zasilającej transformator. 

Powierzchnia zbierania A1 w zaleŜności od cech urządzenia usługowego, gdzie  kabel 

zasilający transformator jest posadowiony w ziemi (zakopany). 

0 - dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w 

obrębie zagęszczonego uziomu kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych 

powierzchni zbierania, Ŝe Ai i A1=0; 

gdzie: 

LC - jest długością odcinka urządzenia usługowego od obiektu do pierwszego węzła (m). 

Za maksymalną wartość naleŜy przyjąć LC=1000 m; 

Ha - jest wysokością obiektu przyłączonego do krańca „a” urządzenia usługowego (m); 

Hb - jest wysokością obiektu przyłączonego „b” urządzenia usługowego (m); 

ŭ- jest rezystywnością gruntu w miejscu zakopania urządzenia usługowego (Ωm). Za 

maksymalną wartość naleŜy przyjąć ŭ= 500 Ωm. 

Do celów niniejszego obliczenia: 
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− jeŜeli wartość LC jest nieznana, to naleŜy przyjąć LC= 1000 m; 

− jeŜeli wartość rezystywności gruntu jest nieznana, to naleŜy przyjąć ŭ= 500 Ωm; 

− dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w obrębie zagęszczonego uziomu 

kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych powierzchni zbierania, Ŝe Ai i 

A1=0; 

− naleŜy przyjąć, Ŝe obiekt podlegający ochronie jest przyłączony do krańca „b” 

urządzenia usługowego. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2): 

RV = (NL + NDa) x PU x LU  

RV = 7,83041 x 10-6 

PV - uszkodzenie fizyczne 

Przyjęto, Ŝe nie stosuje się SPD w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 

62305-3, wówczas prawdopodobieństwo PV naleŜy przyporządkować mniejszą wartość 

spośród PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PV =1. 

LV - uszkodzenia fizycznego 

 

rp - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od środków słuŜących ograniczeniu 

skutków poŜaru (Tablica C.3). Przyjęto rp=0,2; 

rf - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od niebezpieczeństwa poŜarowego 

obiektu. Przyjęto rf- 10-2 (zwykłe, TablicaC.4). 

hZ - wartości współczynnika zwiększającego względny rozmiar strat w obecności 

szczególnego zagroŜenia. Przyjęto hZ= 10 (Tablica C.5) 

L f=10-2 przyjęto z Tablicy C.6. 

R2 - ryzyko utraty usługi publicznej; 

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =4,73 x 10-5 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R2 o wartości 4,73x10-5, 

stwierdza się Ŝe jest ona większa niŜ tolerowana RT=10-5 i wymaga się wykonać 

instalację odgromową obiektu ze względu na ryzyko utraty usługi publicznej.  

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PC x LB
 



Ekspertyza stanu technicznego instalacji odgromowej – stref bocznych budynku PKiN w Warszawie 

77 

RB = 7,83 x 10-6 

PB - uszkodzenie fizyczne (Tabela B.2) 

L f - uszkodzenia fizyczne (Tabela C.2, C.3, C.4, C.5) 

 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

RC = ND x PC x LC = 3,91 x 10-5 

PC - awarię układów wewnętrznych (tablica B.3) 

LC - awaria układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

NM - w pobliŜu obiektu (Tablica A.3); 

PM - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.4); 

LM - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 

Oszacowanie średniej rocznej liczby NM groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu obiektu, moŜna parametr NM wyznaczyć z zaleŜności: 

 

Prawdopodobieństwo PM, Ŝe wyładowanie piorunowe trafiające w pobliŜu obiektu 

spowoduje awarię układów wewnętrznych, zaleŜy od zastosowanych środków ochrony 

odgromowej (LPM), zgodnie ze współczynnikiem KMS. W Tablicy B.4 podano wartości 

PMS w zaleŜności od KMS, przy czym KMS jest współczynnikiem związanym z jakością 

zastosowanych środków ochrony. W obliczeniach przyjęto wartości PM=1 

Wartości współczynnika KMS wynikają z następującej zaleŜności: 

 

w której: 

KS1 - uwzględnia skuteczność ekranowania obiektu, tj. LPS lub ekranów naturalnych na 

granicy LPZ 0/1; 

KS2 - uwzględnia skuteczność ekranowania wewnętrznego ekranów obiektu, tj. ekranów 

na granicy LPZ X/Y (przy X>0, Y>1); 

KS3 - uwzględnia charakterystykę układu przewodów wewnątrz obiektu; 

KS4 - uwzględnia udarowe napięcie wytrzymywane układu poddawanego ochronie  

Wartość PM=1 przyjęto z Tablicy B.4  
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Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w przyłączoną do 

obiektu linię (S3): 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 

RV = (NL + NDa) x PV x LV = 9 x 10-9 

gdzie: 

NL - w linię wchodzącą do obiektu (Tablica A.4); 

NDa - w obiekt na krańcu „a” linii (Tablica A.2); 

PV - uszkodzenie fizyczne (Tablica B.6); 

LV - uszkodzenia fizycznego (Tablica C.2, C.3, C.4, C.5) 

 

Średnią roczną liczbę groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt na krańcu „a” linii 

moŜna wyznaczyć z zaleŜności: 

 

AD/a - jest powierzchnią zbierania sąsiedniego obiektu; 

Cd/a - jest współczynnikiem połoŜenia sąsiedniego obiektu; 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

PW - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.7); 

LW - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3). 

 

N1 - w pobliŜu linii wchodzącej do obiektu (Tablica A.5); 

PZ - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.8); 

LZ - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Oszacowanie średniej rocznej liczby N1 groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu urządzenia usługowego. 

 

R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego. 

R3 = RB + RV = 7,047 x 10-11 
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W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R3 o wartości 7,047x10-11, która 

nie jest większa niŜ tolerowana RT=10-3 i nie wymaga się wykonania instalacji 

odgromowej obiektu ze względu na utratę dziedzictwa kulturowego obiektu. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PB x LB
 

RB = 7,83 x 10-6 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 

 

 

R4 - ryzyko utraty warto ści materialnej. 

R4 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =4,73 x 10-5 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R4 o wartości 4,73x10-5, która 

nie jest większa niŜ tolerowana RT=10-3, i nie wymaga się wykonania instalacji 

odgromowej obiektu ze względu na utratę wartości materialnych obiektu. 

RB = ND x PB x LB = 7,83 x 10-6 

RC = ND x PC x LC = 3,91 x 10-5 

 

 

 

 

 

gdzie: 

RB i RV - są komponentami ryzyka uszkodzenia fizycznego, w przypadku braku środków 

ochrony; 

RC, RM, RW, RZ - są komponentami ryzyka awarii układów elektrycznych i 

elektronicznych, w przypadku braku środków ochrony. 

2. Oględziny 

Opracowanie dotyczy oszacowania ryzyka piorunowego dla wyładowań bocznych 

obiektu PKiN- budynek W Pałac MłodzieŜy, strefa boczna infrastruktury wodociągowej 

przy obiektach D i ś.   

Obiekt połoŜony jest równolegle do ul. Świętokrzyskiej w Warszawie, budynek 
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zakwalifikowany jako średnio wysoki (SW) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. Dz. U. Poz. 1422 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§8 pkt 2). 

Powierzchnia dachu nie jest wyposaŜona w sieci zewnętrznej instalacji odgromowej 

(Fot. nr 39), na dachu znajdują się kominy wentylacji grawitacyjnej, wentylatory 

mechaniczne oraz drabinki metalowe. 

Podczas oględzin zauwaŜono brak instalacji wyrównawczej infrastruktury 

wodociągowej. 

Dodatkowo rury stalowe wodne w ostatnich latach zostały wymienione na system 

instalacji z polipropylenu (Fot. nr 40), który nie zapewnia ciągłości połączeń 

ekwipotencjalnych. 

Dach budynku B nie jest wyposaŜony w LPS (instalacja odgromowa), a znajduje się w 

obrębie obiektu wysokiego strefy A. 

3. Wnioski 

Z przeprowadzonych oględzin na obiekcie W Pałac MłodzieŜy, strefa boczna 

infrastruktury wodociągowej przy obiektach D i ś, wygenerowano następujące wnioski: 

• Zaleca się na podstawie wykonanych obliczeń wykonać zewnętrzną sieć instalacji 

odgromowej na powierzchni dachu. 

• Zaleca się wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z PN-EN 62305:2008 

(wyrównanie potencjałów) w przyziemnej kondygnacji budynku strefy W (Fot. nr 

40, 41, 42, 43) tzn. naleŜy wyrównać potencjały wszelkich przewodzących 

instalacji wprowadzanych do obiektu, naleŜy zastosować Główną szynę 

uziemiającą (GSU) do której będą podłączone: 

− przewód ochronny PE (PEN) linii zasilającej budynek i wszelkie inne 

wprowadzone do budynku przewody (Ŝyły) ochronne i uziemiające, 

− Ŝyły zewnętrzne przewodów współosiowych, metalowe powłoki bądź ekrany 

wprowadzanych do budynku przewodów telekomunikacyjnych, w tym 

Internetu oraz telewizji i radiofonii przewodowej oraz przewody uziemiające 

lokalnych instalacji antenowych, 

− istniejący uziom fundamentowy budynku lub wyprowadzonego od niego inne 

sztuczne bądź naturalne elementy składowe uziomu budynku, 
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− wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, 

kanalizacyjne, gazowe, spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne 

i inne, niezaleŜnie od tego, czy i jak są uziemione, 

− rozległe metalowe części konstrukcji budynku, jak równieŜ stalową 

konstrukcję szkieletową budynku, dźwigary stalowe, prowadnice dźwigów, 

zbrojenie betonu, 

− koryta metalowe kablowe, 

− konstrukcje wsporcze central wentylacyjnych, 

Nie są dopuszczone do stosowania jako przewody ochronne lub jako przewody ochronne 

wyrównawcze następujące metalowe elementy: 

− rury wodociągowe (Fot. nr 41, 42), 

− rury zawierające łatwo palne gazy lub płyny, 

− części konstrukcyjne naraŜone na napręŜenia mechaniczne w czasie normalnej 

pracy, 

− giętkie lub spręŜyste metalowe kanały, chyba Ŝe są zaprojektowane do tych 

celów, 

− giętkie części metalowe, 

− elementy podtrzymujące oprzewodowanie, 

− korytka i drabinki instalacyjne, 

Poprawne wykonane wyrównanie potencjałów pozwala na zredukowanie zagroŜenia 

stwarzanego przez prąd wyładowania atmosferycznego podczas burzy i jest jedynym z 

podstawowych środków ochrony przed zagroŜeniem Ŝycia i zdrowia ludzi 

przebywających wewnątrz obiektu budowlanego. 
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Foto nr 40 Modernizacja rurociągów stalowych na tworzywo z polipropylenu brak 

połączeń 
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Foto nr 41 Konstrukcja stalowa słuŜąca jako przewód ochronny, wykonanie nie zgodne z 

normą PN-EN 62305:2008 

 
Foto nr 42 Rurociąg stalowy słuŜący jako przewód ochronny, wykonanie nie zgodne z 

normą PN-EN 62305:2008 
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Foto nr 43 Rurociąg stalowy brak połączeń ochronnych zgodnie z obowiązującą normą 
PN-EN 62305:2008 
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Foto nr 44 Widok ciągu komunikacyjnego konstrukcji wsporczej stalowej infrastruktury 

wodociągowej oraz rur osłonowych elektrycznych brak połączeń z 
obowiązującą normą PN-EN 62035:2008 
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VII.  Budynek ś – TEATR LALKA. 

 
Rys. nr 9. Architektura Budynek ś Teatr Lalka Plac Defilad (Marszałkowska). 

 

 
Foto nr 45 Budynek ś dach TEATR LALKA. 
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1. Wykonanie obliczeń R1, R2, R3, R4 według normy PN- EN 62305-2 
Ochrona odgromowa. „Zarządzanie ryzykiem” dla budynku Ż Teatr Lalka 

Ryzyko to wartość prawdopodobnej średniej rocznej straty (ludzi i dóbr), wskutek 

oddziaływania pioruna, w stosunku do całkowitej wartości (ludzi i dóbr) obiektu 

poddawanego ochronie. 

Uszkodzenie i strata: 

Źródło uszkodzenia 

S1 - wyładowanie w obiekt, 

S2 - wyładowanie w pobliŜu obiektu, 

S3 - wyładowanie w urządzenie usługowe, 

S4 - wyładowanie w pobliŜu urządzenia usługowego. 

Typ uszkodzenia: 

D1 - poraŜenie istot Ŝywych, 

D2 - uszkodzenia fizyczne, 

D3 - awaria układów elektrycznych i elektronicznych 

Typy strat: 

L1 - utrata Ŝycia ludzkiego, 

L2 - utrata usługi publicznej, 

L3 - utrata dziedzictwa kulturowego, 

L4 - strata materialna (obiektu i jego zawartości, urządzenia usługowego i jego 

aktywności). 

Powołując się na Normę PN-EN 62305-2:2008 Tablica 1- Źródła, typy uszkodzeń i typy 

strat w zaleŜności od miejsca wyładowania: 

Szacowanie ryzyka dla obiektu PKiN: 

Źródło uszkodzenia S2, 

Typ uszkodzenia D2, D3 

Typ strat L1, L2, L4 
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Ryzyko, poddawane ocenie w obiekcie, moŜe być następujące: 

R1 - ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego, 

R2 - ryzyko utraty usługi publicznej, 

R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego, 

R4 - ryzyko utraty wartości materialnej. 

Zestaw komponentów ryzyka dotyczącego obiektu: 

R1 - ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego 

R1 = RA + RB + RU + RV = 1,030629 + 3,06 x 10-5 + 6,13 x 10-8 + 3,06 x 10-6 = 1,03 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R1 o wartości 1,03 jest większa 

niŜ tolerowana RT=10-5, wymaga się wykonać instalację odgromową obiektu. 

Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w obiekt (S1) 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RA = ND + PA + LA = 0,030627 + 1+2 x 10-6 = 1,03 

gdzie: 

Średnia roczna liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań atmosferycznych 

ND - (tablica A.2- Współczynnik połoŜenia Cd). Obiekt otoczony obiektami lub 

drzewami o tej samej wysokości lub mniejszej przyjęto z tabeli Cd=0,5 

ND = Ng x Ad/b x Cd/b x 10-6 

ND= 0,030627 

Teatr Lalka budynek ś obiekt prostokątny o długości L- 53,90 m, szerokości W-35,80 

m, wysokości H- 25,5 m, na płaskim terenie, powierzchnia zbierania wynosi: 

Ad = Lb x Wb + 6 x Hb x (Lb + Wb) + 9 x Π x (Hb)
2 

Ad = 53,90 x 35,80 + 6 x 25,5 x (53,90 + 35,80) + 9 x 3,14 x 25,52 = 34029,79 

Ng - 1,8 wył./km2/rok odczytane z Mapy średniej gęstości doziemnych wyładowań piorunowych 

dla Polski. 

PA - poraŜenie istot Ŝywych 
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JeŜeli wykorzystuje się elementy zbrojeniowe lub szkieletowe obiektu jako układ 

przewodów odprowadzających, lub jeŜeli wprowadza się restrykcje fizyczne, to wartość 

prawdopodobieństwa PA jest pomijana. 

W budynku ś na powierzchni dachowej znajdują się nadajniki telefonii komórkowej 

(Fot. nr 32), gdzie najwyŜsze punkty konstrukcji masztów nie są doprowadzone do 

konstrukcji budynku. 

LA - poraŜenie istot Ŝywych  

Utrata Ŝycia ludzkiego jest zaleŜna od właściwości obiektu. Uwzględnia się 

współczynniki zwiększające hZ albo zmniejszające (rf, rp, ra, ru) wg zaleŜności: 

LA = ra x L t = 10-4 x 2 x 10-2 = 2 x 10-6 

Wartości współczynników redukcji ra i ru przyjęto z normy PN-EN 62305-2:2008 

Tablica C.2. norma PN-EN-62305-2:2008. 

Typowe średnie wartości Lt przyjęto z j.w normy Tablica C.1. 

Komponenty ryzyka dla obiektu w przypadku wyładowania piorunowego w obiekt 

S1 (Tablica 9 EN 62305-2:2008). 

D2 Uszkodzenie fizyczne ze wzoru: 

RB = ND x PC x L0
 

RB = 3,06 x 10-5 

gdzie: 

 

PC - awarię układów zewnętrznych. 

Prawdopodobieństwo PC, Ŝe wyładowanie w obiekt spowoduje awarię układów 

wewnętrznych, zaleŜy od przyjętego układu skoordynowania SPD urządzenie do 

ograniczania przepięć (urządzenie przeznaczone do ograniczenia przepleć przejściowych 

i odprowadzania prądów udarowych. Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy). 

Skoordynowany układ SPD to zestaw właściwie dobranych, skoordynowanych i 

zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii układów elektrycznych i elektronicznych. 

W rozdzielnicach elektrycznych obiektowych brak ochronników przepięciowych SPD, 

więc co następuje brak układów skoordynowanych SPD, przyjmuje się wartość 1, oraz 

obiekt niechroniony przez LPS wartość PB=1. 
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LO - awaria układów wewnętrznych, przyjęto z Tablicy C.6 Typowe średnie wartości 

Lo=10-3 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RU = (NL + NDa) x PU x LU 

RU = 6,13 x 10-8 

gdzie: 

PU - wartość prawdopodobieństwa poraŜenia istot Ŝywych wskutek napięcia 

dotykowego, powodowanego przez wyładowanie we wchodzące do obiektu 

urządzenie usługowe, zaleŜy od właściwości ekranu urządzenia usługowego. 

Przyjęto, Ŝe nie stosuje się SPD w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 

62305-3, wówczas prawdopodobieństwo PU naleŜy przyporządkować mniejszą wartość 

spośród PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PU =1. 

LU - Strata wskutek (poraŜenia istot Ŝywych); 

LU = ra x L t = 2 x 10-6 

Dla jednoodcinkowego urządzenia usługowego, liczbę NL moŜna określić zaleŜnością: 

NL - w linię wchodzącą do budynku. 

 

gdzie: 

Ng - jest gęstością piorunowych wyładowań doziemnych (1/km2/rok); 

A1 - jest powierzchnią zbierania wyładowań trafiających w urządzenie usługowe (m2); 

Cd - jest współczynnikiem połoŜenia urządzenia usługowego; 

Ct - jest współczynnikiem korekcyjnym dotyczącym obecności transformatora SN/nn 

połoŜonego pomiędzy punktem uderzenia a obiektem. Współczynnik ten stosuje się do 

odcinka linii zasilającej transformator. 

Powierzchnia zbierania A1 w zaleŜności od cech urządzenia usługowego, gdzie  kabel 

zasilający transformator jest posadowiony w ziemi (zakopany). 
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0 - dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w 

obrębie zagęszczonego uziomu kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych 

powierzchni zbierania, Ŝe Ai i A1=0; 

gdzie: 

LC - jest długością odcinka urządzenia usługowego od obiektu do pierwszego węzła (m). 

Za maksymalną wartość naleŜy przyjąć LC=1000 m; 

Ha - jest wysokością obiektu przyłączonego do krańca „a” urządzenia usługowego (m); 

Hb - jest wysokością obiektu przyłączonego „b” urządzenia usługowego (m); 

ŭ - jest rezystywnością gruntu w miejscu zakopania urządzenia usługowego (Ωm). Za 

maksymalną wartość naleŜy przyjąć ŭ= 500 Ωm. 

Do celów niniejszego obliczenia: 

− jeŜeli wartość LC jest nieznana, to naleŜy przyjąć LC= 1000 m; 

− jeżeli wartość rezystywności gruntu jest nieznana, to należy przyjąć ŭ= 500 Ωm; 

− dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w obrębie zagęszczonego uziomu 

kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych powierzchni zbierania, Ŝe Ai i A1=0; 

− naleŜy przyjąć, Ŝe obiekt podlegający ochronie jest przyłączony do krańca „b” 

urządzenia usługowego. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2): 

RV = (NL + NDa) x PU x LU  

RV = 6,125 x 10-6 

PV - uszkodzenie fizyczne 

Przyjęto, Ŝe nie stosuje się SPD w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 

62305-3:2008, wówczas prawdopodobieństwo PV naleŜy przyporządkować mniejszą 

wartość spośród PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PV=1. 

LV- uszkodzenia fizycznego 

 

rp - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od środków słuŜących ograniczeniu 

skutków poŜaru (Tablica C.3). Przyjęto rp=0,2; 
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rf - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od niebezpieczeństwa poŜarowego 

obiektu. Przyjęto rf - 10-2 (zwykłe, TablicaC.4). 

hZ - wartości współczynnika zwiększającego względny rozmiar strat w obecności 

szczególnego zagroŜenia. Przyjęto hZ=10 (Tablica C.5) 

L f=10-2 przyjęto z Tablicy C.6. 

R2 - ryzyko utraty usługi publicznej; 

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =3,71 x 10-5 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R2 o wartości 3,71x10-5 jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-5, wymaga się wykonać instalację odgromową obiektu. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PC x LB
 

RB = 6,13 x 10-6 

PB - uszkodzenie fizyczne (Tabela B.2) 

L f - uszkodzenia fizyczne (Tabela C.2, C.3, C.4, C.5) 

 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

RC = ND x PC x LC = 3,06 x 10-5 

PC - awarię układów wewnętrznych (tablica B.3) 

LC - awaria układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

NM - w pobliŜu obiektu (Tablica A.3); 

PM - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.4); 

LM - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 

Oszacowanie średniej rocznej liczby NM groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu obiektu, moŜna parametr NM wyznaczyć z zaleŜności: 
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Prawdopodobieństwo PM, Ŝe wyładowanie piorunowe trafiające w pobliŜu obiektu 

spowoduje awarię układów wewnętrznych, zaleŜy od zastosowanych środków ochrony 

odgromowej (LPM), zgodnie ze współczynnikiem KMS. W Tablicy B.4 podano wartości 

PMS w zaleŜności od KMS, przy czym KMS jest współczynnikiem związanym z jakością 

zastosowanych środków ochrony. W obliczeniach przyjęto wartości PM=1 

Wartości współczynnika KMS wynikają z następującej zaleŜności: 

 

w której: 

KS1 - uwzględnia skuteczność ekranowania obiektu, tj. LPS lub ekranów naturalnych na 

granicy LPZ 0/1; 

KS2 - uwzględnia skuteczność ekranowania wewnętrznego ekranów obiektu, tj. ekranów 

na granicy LPZ X/Y (przy X>0, Y>1); 

KS3 - uwzględnia charakterystykę układu przewodów wewnątrz obiektu; 

KS4 - uwzględnia udarowe napięcie wytrzymywane układu poddawanego ochronie  

Wartość PM=1 przyjęto z Tablicy B.4  

Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w przyłączoną do 

obiektu linię (S3): 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 

RV = (NL + NDa) x PV x LV = 9 x 10-9 

gdzie: 

NL - w linię wchodzącą do obiektu (Tablica A.4); 

NDa - w obiekt na krańcu „a” linii (Tablica A.2); 

PV - uszkodzenie fizyczne (Tablica B.6); 

LV - uszkodzenia fizycznego (Tablica C.2, C.3, C.4, C.5) 
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Średnią roczną liczbę groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt na krańcu „a” linii 

moŜna wyznaczyć z zaleŜności: 

 

AD/a - jest powierzchnią zbierania sąsiedniego obiektu; 

Cd/a - jest współczynnikiem połoŜenia sąsiedniego obiektu; 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

PW - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.7); 

LW - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3). 

 

N1 - w pobliŜu linii wchodzącej do obiektu (Tablica A.5); 

PZ - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.8); 

LZ - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Oszacowanie średniej rocznej liczby N1 groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu urządzenia usługowego. 

 

R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego. 

R3 = RB + RV = 6,125 x 10-6 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R3 o wartości 6,125x10-6  nie 

jest większa niŜ tolerowana RT=10-3 i nie wymaga się wykonania instalacji odgromowej 

obiektu ze względu na utratę dziedzictwa kulturowego obiektu.. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PB x LB
 

RB = 6,125 x 10-6 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 
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R4 - ryzyko utraty warto ści materialnej. 

R4 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =3,71 x 10-5 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R4 o wartości 3,71x10-5 nie jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-3 i nie wymaga się wykonania instalacji odgromowej 

obiektu ze względu na utratę wartości materialnych obiektu.. 

RB = ND x PB x LB = 6,12 x 10-6 

RC = ND x PC x LC = 3,06 x 10-5 

 

 

 

 

 

gdzie: 
RB i RV - są komponentami ryzyka uszkodzenia fizycznego, w przypadku braku środków 
ochrony; 

RC, RM, RW, RZ - są komponentami ryzyka awarii układów elektrycznych i 

elektronicznych, w przypadku braku środków ochrony. 

2. Oględziny 

Opracowanie dotyczy oszacowania ryzyka piorunowego dla wyładowań bocznych 

obiektu PKiN- budynek ś - Teatr Lalka. Obiekt znajduje się przy Placu Defilad w 

Warszawie, budynek zakwalifikowany jako średnio wysoki (SW) zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. Dz. U. Poz. 1422 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(§8 pkt 2) .Powierzchnia dachu nie jest wyposaŜona w sieci zewnętrznej instalacji 

odgromowej (Fot. nr 45), na dachu znajdują się maszty z antenami telefonii 

komórkowej. Anteny zwód pionowy LPS nie zlokalizowano połączenia z konstrukcją 

budynku, jak i równieŜ nie zlokalizowano połączeń szyn wyrównawczych z konstrukcją 

budynku. 

Antena satelitarna (Fot. nr 46) brak wykonanych połączeń ochrony przed 

wyładowaniami atmosferycznymi. 

Rozdzielnice elektryczne obiektowe nie są wyposaŜone w urządzenia do ograniczenia 

przepięć SPD z zachowaniem stopni ochrony. 
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Dach budynku ś nie jest wyposaŜony w LPS, i nie znajduje się w obrębie wysokich 

budynków, oprócz obiektu A, to strefa A zapewnia pod względem zachowania kątów 

ochronnych, ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi (Rys. nr H). 

 
Rys. nr 10. Zwody pionowe obiektu A. 
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Foto nr 46 Antena satelitarna brak instalacji odgromowej. 

 
Foto nr 47 Brak połączeń wyrównawczych konstrukcji osłon kabli. 
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Foto nr 48 Brak uziemienia obudowy rozdzielnicy piętrowej. 

3. Wnioski 

Z przeprowadzonych oględzin na obiekcie ś – Teatr Lalka wygenerowano następujące 

wnioski: 

• Zaleca się na podstawie wykonanych obliczeń wykonać zewnętrzną sieć instalacji 

odgromowej na powierzchni dachu. 

• Zaleca się wyposaŜyć maszty antenowe w zwody pionowe (maszt odgromowy), 

które naleŜy połączyć metalicznie z konstrukcją budynku. 

• Zaleca się wykonać modernizację wszystkich zwodów pionowych LPS na 

obiekcie (strefa) A (Rys. nr 10),oraz wykonanie zewnętrznej instalacji sieci 

odgromowej.  

• Zaleca się wykonanie połączeń zwodów pionowych istniejących anten z 

konstrukcją budynku. Szyna wyrównawcza - brak opisów, odbiorów - zaleca się 

opisać odbiory szyny i dostosowanie tak odbiorów, aby zmieściły się w jednej 

szynie wyrównawczej. Połączenia wyrównawcze stacji bazowej telefonii 
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komórkowej budynek ś (Rys. nr G) - zaleca się sprawdzić, czy przewód 

wyrównawczy jest podłączony do konstrukcji obiektu ś na poziomie dachu. 

• Rozdzielnice elektryczne obiektowe nie są wyposaŜone w urządzenia do 

ograniczenia przepięć SPD, oraz nie są połączone obudowy metalowe do 

wewnętrznej instalacji wyrównawczej zaleca się o uzupełnienie i wykonanie 

połączeń wyrównawczych zgodnie z Normą PN-EN 62305:2008. 

• Anteny satelitarne (Fot. nr 36) w celu ochrony przed wyładowaniami zaleca się 

zastosować oddzielne iglice ustawione na podstawach betonowych, oraz kable 

koncentryczne wejście do obiektu naleŜy zastosować ochronniki przepięciowe 

SPD w celu ochrony układów elektronicznych. 

• Zaleca się wykonać połączenia wyrównawcze (wyrównanie potencjałów) w 

przyziemnej kondygnacji budynku (obiektu) ś zgodnie z zasadami i przepisami 

tzn. naleŜy wyrównać potencjały wszelkich przewodzących instalacji 

wprowadzanych do obiektu, naleŜy zastosować Główną szynę uziemiającą (GSU) 

z którą będą połączone: 

− przewód ochronny PE (PEN) linii zasilającej budynek i wszelkie inne 

wprowadzone do budynku przewody (Ŝyły) ochronne i uziemiające, 

− Ŝyły zewnętrzne przewodów współosiowych, metalowe powłoki bądź ekrany 

wprowadzanych do budynku przewodów telekomunikacyjnych, w tym 

Internetu oraz telewizji i radiofonii przewodowej oraz przewody uziemiające 

lokalnych instalacji antenowych, 

− istniejący uziom fundamentowy budynku lub wyprowadzonego od niego 

inne sztuczne bądź naturalne elementy składowe uziomu budynku, 

− wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, 

kanalizacyjne, gazowe, spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne, 

wentylacyjne i inne, niezaleŜnie od tego, czy i jak są uziemione, 

− rozległe metalowe części konstrukcji budynku, jak równieŜ stalową 

konstrukcję szkieletową budynku, dźwigary stalowe, prowadnice dźwigów, 

zbrojenie betonu, 

− koryta metalowe kablowe, 

− konstrukcje wsporcze central wentylacyjnych, 
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Połączenia wyrównawcze wykonane w obiekcie ś na poziomie -1, zaleca się wykonać 

zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62305-4. 

• Wymaga się stosować przekroje przewodów stosowanych do połączeń 

wyrównawczych zgodnie z obowiązującą normą i przepisami, 

Nie są dopuszczone do stosowania jako przewody ochronne lub jako przewody ochronne 

wyrównawcze następujące metalowe elementy: 

− rury wodociągowe, 

− rury zawierające łatwo palne gazy lub płyny, 

− części konstrukcyjne naraŜone na napręŜenia mechaniczne w czasie normalnej 

pracy, 

− giętkie lub spręŜyste metalowe kanały, chyba Ŝe są zaprojektowane do tych 

celów, 

− giętkie części metalowe, 

− elementy podtrzymujące oprzewodowanie, 

− korytka i drabinki instalacyjne. 

Wymaga się połączyć wszystkie elementy metalowe tj. konstrukcje rur stalowych 

osłonowych elektrycznych (Fot. nr 47), obudowy rozdzielnic elektrycznych obiektowych 

(Fot. nr 48) z wewnętrzną instalacją wyrównawczą, 

Poprawne wykonane wyrównanie potencjałów pozwala na zredukowanie zagroŜenia 

stwarzanego przez prąd wyładowania atmosferycznego podczas burzy i jest jedynym z 

podstawowych środków ochrony przed zagroŜeniem Ŝycia i zdrowia ludzi 

przebywających wewnątrz obiektu budowlanego. 
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VIII.  Budynek E – TEATR DRAMATYCZNY. 

 

 
Rys. nr 11. Architektura Budynek E – Teatr Dramatyczny Plac Defilad 

(Marszałkowska). 

 

 
Foto nr 49 Budynek E dach TEATR DRAMATYCZNY 



Ekspertyza stanu technicznego instalacji odgromowej – stref bocznych budynku PKiN w Warszawie 

102 

1. Wykonanie obliczeń R1, R2, R3, R4 według normy PN- EN 62305-2 
Ochrona odgromowa. „Zarządzanie ryzykiem” dla budynku E Teatr 
Dramatyczny 

Ryzyko to wartość prawdopodobnej średniej rocznej straty (ludzi i dóbr), wskutek 

oddziaływania pioruna, w stosunku do całkowitej wartości (ludzi i dóbr) obiektu 

poddawanego ochronie. 

Uszkodzenie i strata: 

Źródło uszkodzenia 

S1 - wyładowanie w obiekt, 

S2 - wyładowanie w pobliŜu obiektu, 

S3 - wyładowanie w urządzenie usługowe, 

S4 - wyładowanie w pobliŜu urządzenia usługowego. 

Typ uszkodzenia: 

D1 - poraŜenie istot Ŝywych, 

D2 - uszkodzenia fizyczne, 

D3 - awaria układów elektrycznych i elektronicznych 

Typy strat: 

L1 - utrata Ŝycia ludzkiego, 

L2 - utrata usługi publicznej, 

L3 - utrata dziedzictwa kulturowego, 

L4 - strata materialna (obiektu i jego zawartości, urządzenia usługowego i jego 

aktywności). 

Powołując się na Normę EN 62305-2:2008 Tablica 1- Źródła, typy uszkodzeń i typy 

strat w zaleŜności od miejsca wyładowania: 

Szacowanie ryzyka dla obiektu PKiN: 

Źródło uszkodzenia S2, 

Typ uszkodzenia D2, D3 

Typ strat L1,L2,L4 



Ekspertyza stanu technicznego instalacji odgromowej – stref bocznych budynku PKiN w Warszawie 

103 

Ryzyko, poddawane ocenie w obiekcie, moŜe być następujące: 

R1 – ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego, 

R2- ryzyko utraty usługi publicznej, 

R3- ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego, 

R4- ryzyko utraty wartości materialnej. 

Zestaw komponentów ryzyka dotyczącego obiektu: 

R1 ryzyko utraty Ŝycia ludzkiego 

R1 = RA + RB + RU + RV = 1,03 + 3,06 x 10-5 + 6,125 x 10-8 + 6,125 x 10-6 = 1,03 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R1 o wartości 1,03 jest większa 

niŜ tolerowana RT=10-5, wymaga się wykonać instalację odgromową obiektu. 

Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w obiekt (S1) 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RA = ND + PA + LA = 0,030627 + 1+2 x 10-6 = 1,03 

gdzie: 

Średnia roczna liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań atmosferycznych 

ND- (tablica A.2- Współczynnik połoŜenia Cd ) Obiekt otoczony obiektami lub drzewami 

o tej samej wysokości lub mniejszej przyjęto z tabeli Cd=0,5 

ND = Ng x Ad/b x Cd/b x 10-6 

ND= 0,030627 

Teatr Dramatyczny budynek E obiekt prostokątny o długości L- 53,90 m, szerokości W-

35,80 m, wysokości H- 25,5 m, na płaskim terenie, powierzchnia zbierania wynosi: 

Ad = Lb x Wb + 6 x Hb x (Lb + Wb) + 9 x Π x (Hb)
2 

Ad = 53,90 x 35,80 + 6 x 25,5 x (53,90 + 35,80) + 9 x 3,14 x 25,52 = 34029,79 

Ng - 1,8 wył./km2/rok odczytane z Mapy średniej gęstości doziemnych wyładowań 

piorunowych dla Polski. 

PA-poraŜenie istot Ŝywych 
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JeŜeli wykorzystuje się elementy zbrojeniowe lub szkieletowe obiektu jako układ 

przewodów odprowadzających, lub jeŜeli wprowadza się restrykcje fizyczne, to wartość 

prawdopodobieństwa PA jest pomijana. 

W budynku E na powierzchni dachowej znajdują się kanały wentylacyjne, rurociąg 

wody lodowej, oraz agregat chłodniczy (Fot. nr 36) brak LPS. 

LA - poraŜenie istot Ŝywych  

Utrata Ŝycia ludzkiego jest zaleŜna od właściwości obiektu. Uwzględnia się 

współczynniki zwiększające hZ albo zmniejszające (rf, rp, ra, ru) wg zaleŜności: 

LA = ra x L t = 10-4 x 2 x 10-2 = 2 x 10-6 

Wartości współczynników redukcji ra i ru przyjęto z normy EN 62305-2:2008 Tablica 

C.2. norma EN-62305-2:2008. 

Typowe średnie wartości Lt przyjęto z j.w normy Tablica C.1. 

Komponenty ryzyka dla obiektu w przypadku wyładowania piorunowego w obiekt 

S1 (Tablica 9- EN 62305-2:2006). 

D2 Uszkodzenie fizyczne ze wzoru: 

RB = ND x PC x L0
 

RB = 3,06 x 10-5 

gdzie: 

 

PC – awarię układów zewnętrznych. 

Prawdopodobieństwo PC, Ŝe wyładowanie w obiekt spowoduje awarię układów 

wewnętrznych, zaleŜy od przyjętego układu skoordynowania SPD urządzenie do 

ograniczania przepięć (urządzenie przeznaczone do ograniczenia przepleć przejściowych 

i odprowadzania prądów udarowych. Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy). 

Skoordynowany układ SPD to zestaw właściwie dobranych, skoordynowanych i 

zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii układów elektrycznych i elektronicznych. 

W rozdzielnicach elektrycznych obiektowych brak ochronników przepięciowych SPD, 

więc co następuje brak układów skoordynowanych SPD, przyjmuje się wartość 1, oraz 

obiekt niechroniony przez LPS wartość PB=1. 
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LO - awaria układów wewnętrznych, przyjęto z Tablicy C.6 Typowe średnie wartości 

Lo=10-3 

Komponent związany z poraŜeniem istot Ŝywych (D1): 

RU = (NL + NDa) x PU x LU 

RU = 6,125 x 10-8 

gdzie: 

PU - wartość prawdopodobieństwa poraŜenia istot Ŝywych wskutek napięcia 

dotykowego, powodowanego przez wyładowanie we wchodzące do obiektu urządzenie 

usługowe, zaleŜy od właściwości ekranu urządzenia usługowego. 

Przyjęto, Ŝe nie stosuje się SPD w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 

62305-3, wówczas prawdopodobieństwo PU naleŜy przyporządkować mniejszą wartość 

spośród PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PU =1. 

LU - Strata wskutek (poraŜenia istot Ŝywych); 

LU = ra x L t = 2 x 10-6 

Dla jednoodcinkowego urządzenia usługowego, liczbę NL moŜna określić zaleŜnością: 

NL - w linię wchodzącą do budynku. 

 

gdzie: 

Ng - jest gęstością piorunowych wyładowań doziemnych (1/km2/rok); 

A1 - jest powierzchnią zbierania wyładowań trafiających w urządzenie usługowe (m2); 

Cd - jest współczynnikiem połoŜenia urządzenia usługowego; 

Ct - jest współczynnikiem korekcyjnym dotyczącym obecności transformatora SN/nn 

połoŜonego pomiędzy punktem uderzenia a obiektem. Współczynnik ten stosuje się do 

odcinka linii zasilającej transformator. 

Powierzchnia zbierania A1 w zaleŜności od cech urządzenia usługowego, gdzie  kabel 

zasilający transformator jest posadowiony w ziemi (zakopany). 



Ekspertyza stanu technicznego instalacji odgromowej – stref bocznych budynku PKiN w Warszawie 

106 

0 - dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w 

obrębie zagęszczonego uziomu kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych 

powierzchni zbierania, Ŝe Ai i A1=0; 

gdzie: 

LC - jest długością odcinka urządzenia usługowego od obiektu do pierwszego węzła (m). 

Za maksymalną wartość naleŜy przyjąć LC=1000 m; 

Ha - jest wysokością obiektu przyłączonego do krańca „a” urządzenia usługowego (m); 

Hb - jest wysokością obiektu przyłączonego „b” urządzenia usługowego (m); 

ŭ - jest rezystywnością gruntu w miejscu zakopania urządzenia usługowego (Ωm). Za 

maksymalną wartość naleŜy przyjąć ŭ= 500 Ωm. 

Do celów niniejszego obliczenia: 

− jeŜeli wartość LC jest nieznana, to naleŜy przyjąć LC= 1000 m; 

− jeŜeli wartość rezystywności gruntu jest nieznana, to naleŜy przyjąć ŭ= 500 Ωm; 

− dla kabli podziemnych, biegnących całkowicie w obrębie zagęszczonego uziomu 
kratowego, moŜna przyjąć dla równowaŜnych powierzchni zbierania, Ŝe Ai i A1=0; 

− naleŜy przyjąć, Ŝe obiekt podlegający ochronie jest przyłączony do krańca „b” 
urządzenia usługowego. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2): 

RV = (NL + NDa) x PU x LU  

RV = 6,125 x 10-6 

PV - uszkodzenie fizyczne 

Przyjęto, Ŝe nie stosuje się SPD w celu wyrównania potencjałów, zgodnie z PN-EN 

62305-3, wówczas prawdopodobieństwo PV naleŜy przyporządkować mniejszą wartość 

spośród PSPD i PLD (Tablica B.3). Przyjęto wartość prawdopodobieństwa PV =1. 

LV - uszkodzenia fizycznego 

 

rp - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od środków słuŜących ograniczeniu 

skutków poŜaru (Tablica C.3). Przyjęto rp=0,2; 
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rf - wartość współczynnika redukcji w zaleŜności od niebezpieczeństwa poŜarowego 

obiektu. Przyjęto rf - 10-2 (zwykłe, TablicaC.4). 

hZ - wartości współczynnika zwiększającego względny rozmiar strat w obecności 

szczególnego zagroŜenia. Przyjęto hZ=10 (Tablica C.5) 

L f=10-2 przyjęto z Tablicy C.6. 

R2 - ryzyko utraty usługi publicznej; 

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =3,71 x 10-5 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R2 o wartości 3,71 x 10-5 jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-5, wymaga się wykonać instalację odgromową obiektu. 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PC x LB
 

RB = 6,13 x 10-6 

PB - uszkodzenie fizyczne (Tabela B.2) 

L f - uszkodzenia fizyczne (Tabela C.2, C.3, C.4, C.5) 

 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

RC = ND x PC x LC = 3,06 x 10-5 

PC - awarię układów wewnętrznych (tablica B.3) 

LC - awaria układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

NM - w pobliŜu obiektu (Tablica A.3); 

PM - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.4); 

LM - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5) 

Oszacowanie średniej rocznej liczby NM groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu obiektu, moŜna parametr NM wyznaczyć z zaleŜności: 
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Prawdopodobieństwo PM, Ŝe wyładowanie piorunowe trafiające w pobliŜu obiektu 

spowoduje awarię układów wewnętrznych, zaleŜy od zastosowanych środków ochrony 

odgromowej (LPM), zgodnie ze współczynnikiem KMS. W Tablicy B.4 podano wartości 

PMS w zaleŜności od KMS, przy czym KMS jest współczynnikiem związanym z jakością 

zastosowanych środków ochrony. W obliczeniach przyjęto wartości PM=1 

Wartości współczynnika KMS wynikają z następującej zaleŜności: 

 

w której: 

KS1 - uwzględnia skuteczność ekranowania obiektu, tj. LPS lub ekranów naturalnych na 

granicy LPZ 0/1; 

KS2 - uwzględnia skuteczność ekranowania wewnętrznego ekranów obiektu, tj. ekranów 

na granicy LPZ X/Y (przy X>0, Y>1); 

KS3 - uwzględnia charakterystykę układu przewodów wewnątrz obiektu; 

KS4 - uwzględnia udarowe napięcie wytrzymywane układu poddawanego ochronie  

Wartość PM=1 przyjęto z Tablicy B.4  

Oszacowanie komponentów ryzyka spowodowanego wyładowaniami w przyłączoną do 

obiektu linię (S3): 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 

RV = (NL + NDa) x PV x LV = 9 x 10-9 

gdzie: 

NL - w linię wchodzącą do obiektu (Tablica A.4); 

NDa - w obiekt na krańcu „a” linii (Tablica A.2); 

PV - uszkodzenie fizyczne (Tablica B.6); 

LV - uszkodzenia fizycznego (Tablica C.2, C.3, C.4, C.5) 
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Średnią roczną liczbę groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt na krańcu „a” linii 

moŜna wyznaczyć z zaleŜności: 

 

AD/a - jest powierzchnią zbierania sąsiedniego obiektu; 

Cd/a - jest współczynnikiem połoŜenia sąsiedniego obiektu; 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3); 

 

PW - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.7); 

LW - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Komponent związany z awarią układu wewnętrznego (D3). 

 

N1 - w pobliŜu linii wchodzącej do obiektu (Tablica A.5); 

PZ - awarię układów wewnętrznych (Tablica B.8); 

LZ - awarii układów wewnętrznych (Tablica C.2, C.3, C.5). 

Oszacowanie średniej rocznej liczby N1 groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w 

pobliŜu urządzenia usługowego. 

 

R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego. 

R3 = RB + RV = 6,13 x 10-6 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R3 o wartości 6,13x10-6  nie jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-3 i nie wymaga się wykonania instalacji odgromowej 

obiektu ze względu na utratę dziedzictwa kulturowego obie 

Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym (D2) 

RB = ND x PB x LB
 

RB = 6,12 x 10-6 

Komponent związany z uszkodzeniami fizycznymi (D2): 

 

 



Ekspertyza stanu technicznego instalacji odgromowej – stref bocznych budynku PKiN w Warszawie 

110 

R4 - ryzyko utraty warto ści materialnej. 

R4 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ =3,71 x 10-5 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla komponentu R4 o wartości 3,71x10-5 nie jest 

większa niŜ tolerowana RT=10-3 i nie wymaga się wykonania instalacji odgromowej 

obiektu ze względu na utratę wartości materialnych obiektu. 

RB = ND x PB x LB = 6,12 x 10-6 

RC = ND x PC x LC = 3,06 x 10-5 

 

 

 

 

 

gdzie: 

RB i RV - są komponentami ryzyka uszkodzenia fizycznego, w przypadku braku środków 

ochrony; 

RC, RM, RW, RZ - są komponentami ryzyka awarii układów elektrycznych i 

elektronicznych, w przypadku braku środków ochrony. 

2. Oględziny 

Opracowanie dotyczy oszacowania ryzyka piorunowego dla wyładowań bocznych 

obiektu PKiN- budynek E Teatr Dramatyczny. Obiekt znajduje się przy Placu Defilad w 

Warszawie, budynek zakwalifikowany jako średnio wysoki (SW) zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. Dz. U. Poz. 1422 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(§8 pkt 2) .Powierzchnia dachu nie jest wyposaŜona w sieci zewnętrznej instalacji 

odgromowej (Fot. nr 49), na dachu znajdują się kanały wentylacyjne, rurociągi wody 

lodowej, oraz agregat wody lodowej- brak wykonanych połączeń przed wyładowaniami 

atmosferycznymi.  

Rozdzielnice elektryczne obiektowe nie są wyposaŜone w urządzenia do ograniczenia 

przepięć SPD. 
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Dach budynku E nie jest wyposaŜony w LPS (instalacja odgromowa), i nie znajduje się 

w obrębie wysokich budynków, oprócz obiektu A, to strefa A zapewnia pod względem 

zachowania kątów ochronnych, ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi (Rys. 

nr H). 

Bednarka stalowa zlokalizowana w luku kablowym SN przy KTP-15, posiada w całej 

długości ogniska korozji i jest łączona nie zgodnie z normą. 

 
Foto nr 50 Bednarka taśma stalowa 50x4 mm 
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Foto nr 51 Bednarka taśma stalowa 25x3mm 

 
Foto nr 52 Kable SN luk kablowy przy KTP-15  
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Foto nr 53 Wymiana rur na plastiki maszynownia wentylacji. 

3. Wnioski 

Z przeprowadzonych oględzin na obiekcie E – Teatr Dramatyczny wygenerowano 

następujące wnioski: 

• Zaleca się na podstawie wykonanych obliczeń wykonać zewnętrzną sieć instalacji 

odgromowej na powierzchni dachu. 

• Zaleca się wykonać modernizację wszystkich zwodów pionowych LPS na 

obiekcie (strefa) A (Rys. nr 10 zawarty we wnioskach dotyczących obiekt ś) oraz 

wykonanie zewnętrznej instalacji sieci odgromowej.  

• Zaleca się wykonać połączenia z zewnętrzną siecią instalacji odgromowej 

urządzeń tj: wentylacji-klimatyzacji (HVAC), oraz połączyć metalicznie z 

konstrukcją budynku (Fot. nr 49). 

• Rozdzielnice elektryczne obiektowe nie są wyposaŜone w urządzenia do 

ograniczenia przepięć SPD i nie są połączone obudowy metalowe do wewnętrznej 

instalacji wyrównawczej. Zaleca się o wyposaŜenie rozdzielnic w ochronniki 

przepięciowe i wykonanie połączeń wyrównawczych zgodnie z Normą PN-EN 

62305:2008. 

• Zaleca się wykonać połączenia wyrównawcze (wyrównanie potencjałów) w 

przyziemnej kondygnacji budynku (obiektu) E zgodnie z zasadami i przepisami 
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tzn. naleŜy wyrównać potencjały wszelkich przewodzących instalacji 

wprowadzanych do obiektu, naleŜy zastosować Główną szynę uziemiającą (GSU) 

z którą będą połączone: 

− przewód ochronny PE (PEN) linii zasilającej budynek i wszelkie inne 

wprowadzone do budynku przewody (Ŝyły) ochronne i uziemiające, 

− Ŝyły zewnętrzne przewodów współosiowych, metalowe powłoki bądź ekrany 

wprowadzanych do budynku przewodów telekomunikacyjnych, w tym 

Internetu oraz telewizji i radiofonii przewodowej oraz przewody uziemiające 

lokalnych instalacji antenowych, 

− istniejący uziom fundamentowy budynku lub wyprowadzonego od niego 

inne sztuczne bądź naturalne elementy składowe uziomu budynku, 

− wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne (Fot. nr 53), 

kanalizacyjne, gazowe, spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne, 

wentylacyjne i inne, niezaleŜnie od tego, czy i jak są uziemione, 

− rozległe metalowe części konstrukcji budynku, jak równieŜ stalową 

konstrukcję szkieletową budynku, dźwigary stalowe, prowadnice dźwigów, 

zbrojenie betonu, 

− koryta metalowe kablowe, 

− konstrukcje wsporcze central wentylacyjnych, 

Poprawne wykonane wyrównanie potencjałów pozwala na zredukowanie zagroŜenia 

stwarzanego przez prąd wyładowania atmosferycznego podczas burzy i jest jedynym z 

podstawowych środków ochrony przed zagroŜeniem Ŝycia i zdrowia ludzi 

przebywających wewnątrz obiektu budowlanego. 

Połączenia wyrównawcze wykonane w obiekcie E na poziomie -1, zaleca się wykonać 

zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62305-4:2009. 

Nie są dopuszczone do stosowania jako przewody ochronne lub jako przewody ochronne 

wyrównawcze następujące metalowe elementy: 

− rury wodociągowe, 

− rury zawierające łatwo palne gazy lub płyny, 

− części konstrukcyjne naraŜone na napręŜenia mechaniczne w czasie normalnej 

pracy, 
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− giętkie lub spręŜyste metalowe kanały, chyba Ŝe są zaprojektowane do tych 

celów, 

− giętkie części metalowe, 

− elementy podtrzymujące oprzewodowanie, 

− korytka i drabinki instalacyjne. 

• Bednarka stalowa zlokalizowana w luku kablowym SN przy KTP-15, posiada 

znaczne ogniska korozji i jest łączona nie zgodnie z normą, wymaga się wymianę 

(Fot. nr 50, 51), 

• Wymaga się połączyć z instalacją wyrównawczą przepustów kablowych osłon SN 

(Fot. nr 52), 

• Wymaga się wykonać połączenia wyrównawcze w maszynowni wentylacji, 

rurociągi metalowe po wymianie na tworzywo z polipropylenu (Fot. nr 53). 
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IX.  Podsumowanie. 

W niniejszym opracowaniu podsumowującym wnioski dotyczące obiektów (stref 

bocznych budynku PKiN ) tj. G (Muzeum Techniki),K (Sala Kongresowa), D (Basen), ś 

(Teatr Lalka), E (Teatr Dramatyczny) B (Kinoteka) i strefa infrastruktury wodociągowej 

oraz W (Pałac MłodzieŜy) i strefa infrastruktury wodociągowej, które to obiekty są 

budynkami (SW) średnio wysokimi i jednocześnie są obiektami wpisanymi do rejestru 

zbytków, stwierdza się co następuje: 

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, urządzenia piorunochronne na obiektach 

budowlanych powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami Polskich Norm (PN-EN 

62305). Wymagania powyŜsze zawarto równieŜ w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. Dz. U. Poz. 1422 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w których 

stwierdzono Ŝe: 

− budynek naleŜy wyposaŜyć w instalację chroniącą przed wyładowaniami 

atmosferycznymi. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w 

Polskich Normach dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych 

(§,53, pkt 2), 

− instalacja piorunochronna, o której mowa w §,53, pkt 2, powinna być wykonana 

zgodnie z wytycznymi obowiązujących Polskich Norm w zakresie ochrony 

odgromowej obiektów budowlanych (§184). 

− Podczas oględzin dachów stwierdzono, Ŝe na przedmiotowych obiektach 

(oznaczonych G, K, D, ś, E, B(Kinoteka), W(Pałac MłodzieŜy) z strefami 

bocznymi infrastruktury wodociągowej [zbiorniki poŜarowe]) nie ma zewnętrznej 

sieci instalacji odgromowej chroniącej dach jak i urządzenia na nim 

zainstalowane przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. 

− Podczas wizji lokalnej wewnętrznych sieci instalacji i rurociągów metalowych na 

obiektach stwierdzono brak instalacji sieci wyrównawczych chroniących przed 

ewentualnym pojawieniem się napięć raŜeniowych (wywołanych przepływem 

ładunku elektrycznego wyładowania atmosferycznego do ziemi) – 
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niebezpiecznych dla osób przebywających w budynku jak i dla wewnętrznych 

urządzeń i aparatów. 

− Wymaga się wyposaŜyć rozdzielnice elektryczne obiektowe w ochronniki 

przepięciowe z zachowaniem stopni ochrony, 

− W studniach kablowych SN (Rys. nr I, J) zauwaŜono po długości bednarki 

znaczne ogniska korozji taśmy stalowej (bednarki) (Fot. nr 54, 55, 56) ze względu 

na ponad 60-letni czas eksploatacji, wymaga się wymienić wszystkie bednarki w 

studniach kablowych (Rys. nr 12). 

− W wyniku przeprowadzania oględzin stwierdzono, Ŝe naleŜy równieŜ wykonać 

połączenia wyrównawcze w strefie budynku A, jak równieŜ wykonać zewnętrzną 

sieć instalacji odgromowej. Prace modernizacyjne połączeń wyrównawczych na 

obiekcie A były przeprowadzone w grudniu 2001 r. przez Pana mgr inŜ. Andrzeja 

Węgrowicza. Zaleca się dostosować obiekt strefy A do obowiązującej normy PN-

EN 62305:2008 

 

 

Rys. nr 12. Rozmieszczenie studni kablowych SN 
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Rys. nr 13. Połączenie wyrównawcze w obiekcie ze stalowym zbrojeniem Norma PN EN 
62305 Część 3 Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagroŜenie 
Ŝycia. 
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Rys. nr 14. Przykład układu połączeń wyrównawczych Norma PN EN 62305 Część 3 
Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagroŜenie Ŝycia. 
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Foto nr 54 Studnia kablowa nr 9 

 

Foto nr 55 Wnętrze studni kablowej SN nr 12 
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Foto nr 56 Wnętrze studni kablowej SN nr 2 

Z powyŜszych zaleceń wynika Ŝe naleŜy zaprojektować i wykonać system ochrony 

zewnętrznej odgromowej dla stref bocznych obiektu Pałacu Kultury i Nauki. Jest to 

bardzo waŜne zagadnienie, z racji wysokich wymagań dla zapewnienia pełnej ochrony 

od skutków bezpośredniego uderzenia pioruna w obiekty jak i wtórnych efektów 

związanych z odprowadzenia ładunku wyładowania atmosferycznego do ziemi. Ponadto 

wiąŜe to się ze stanem istniejących zewnętrznych części instalacji piorunochronnej 

obiektu strefy A, przyjmującej bezpośrednie uderzenie pioruna jak i z częściami 

odprowadzającymi ten ładunek elektryczny do ziemi. Jednocześnie naleŜy uwzględnić 

niebezpieczeństwo negatywnego oddziaływania, odprowadzanego ładunku 

elektrycznego do ziemi na złoŜone elementy sieci i infrastruktury teleinformatycznej, 

wraŜliwej na gwałtowne zmiany otaczającego pola elektromagnetycznego. Ochronę taką 

powinna zapewnić odpowiednio skonfigurowana do warunków istniejących na obiektach 

stref bocznych (G, K, D, ś, E, B, W) – ochrona wewnętrzna w postaci sieci połączeń 

ekwipotencjonalnych wymienionych obiektów (stref).  

Wg normy PN-EN 62305:2008 budynki o współczynniku zagroŜenia piorunowego 

wyŜszym niŜ RT, posiadają duŜe prawdopodobieństwo trafienia pioruna w obiekt, co 

narzuca wymóg posiadania przez obiekt instalacji odgromowej, zgodnej z odpowiednimi 

przepisami i normami.  
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Na podstawie powyŜszego stwierdza się Ŝe budynki (stref bocznych PKiN) tj. „G”, „K”, 

„D”, „ ś” „E”, „B” i „W” powinny posiadać zewnętrzną instalację odgromową budynku 

jaki i sieć ochrony wewnętrznej w postaci sieci połączeń wyrównawczych zgodną z 

obowiązującymi przepisami i normami.  

Wszystkie zalecenia (wymienione w opracowaniu) naleŜy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2005 r. Dz. U. Poz. 1422 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(§180 pkt 2, §181.1 pkt 2, 7, 10),jaki i obowiązującą normą PN-EN 62305:2008.  
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X. Rysunki 


