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Od Wydawcy
Coraz bardziej rozpowszechnione instalowanie w obiektach budowlanych nowoczesnych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych oraz systemów automatyki wrażliwej na działanie impulsów elektromagnetycznych powoduje
istotne zmiany w podejściu do zagrożenia piorunowego.
W nowych, opublikowanych w latach 2008-2009, częściach normy ochrony odgromowej serii PN-EN 62305
zwraca się szczególną uwagę na ryzyko uszkodzeń wywołanych przez piorunowe wyładowania doziemne. Określając
poszczególne składowe oceny tego ryzyka uzależniono je zarówno od miejsca wyładowania piorunowego,
jak też i od rodzaju uszkodzeń oraz związanych z tym strat. Autorzy publikacji przedstawili zalecenia i zasady
oceny ryzyka wymagane przy projektowaniu nowoczesnej ochrony odgromowej, wymaganego poziomu ochrony i
zasad budowy urządzeń piorunochronnych. Szczególna uwaga została zwrócona na ochronę instalacji elektrycznych
i elektronicznych. Dodatkowo przedstawiono podstawowe zasady ochrony obiektów ze strefami zagrożonymi
wybuchem.
Streszczenie
Obecnie można zaobserwować gwałtowny wzrost zagrożenia piorunowego nowoczesnych obiektów budowlanych.
Wynika to z faktu instalowania w tych obiektach elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz systemów
wrażliwych na działanie piorunowych impulsów elektromagnetycznych. Wyładowanie piorunowe stwarzają
również zagrożenie dla istot żywych oraz samych obiektów. Są to podstawowe przyczyny powodujące wzrost
zainteresowania ochroną odgromową obiektów budowlanych.
W nowych normach ochrony odgromowej serii PN-EN 62305 szczególną uwagę zwrócono na ryzyko uszkodzeń
piorunowych wywołane przez wyładowanie doziemne. Poszczególne składowe tego ryzyka uzależniono
zarówno od miejsca wyładowania piorunowego, jak i od typów uszkodzeń oraz strat.
Zgodnie z nowymi zaleceniami przeprowadzenie oceny ryzyka jest wymagane przy określaniu potrzeby
ochrony odgromowej, wymaganego poziomu ochrony a następnie podstawowych zasad tworzenia urządzenia
piorunochronnego. Na podstawie wyznaczonego poziomu ochrony określane są wymagania, których spełnienie
eliminuje możliwość wystąpienia bezpośrednich wyładowań piorunowych w anteny oraz nadbudówki dachowe
ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Szczególna uwaga jest również zwrócona na ochronę instalacji
elektrycznych i elektronicznych przez zagrożeniem stwarzanych przez prąd piorunowy oraz przepięcia atmosferyczne.
Dodatkowo w nowych normach przedstawiono podstawowe zasady projektowania, tworzenia i modyfikacji
urządzeń piorunochronnych obiektów ze strefami zagrożonymi wybuchem.
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