
I Eksploatacja i testy 
 

 

   

880 AUTOBUSY 12/2017 
 

Piotr GŁOGOWSKI, Joanna ORYMOWSKA, Karolina PILIP 

RYZYKO USZKODZEŃ INSTALACJI I URZĄDZEŃ TURBIN WIATROWYCH SPO-

WODOWANYCH WYŁADOWANIAMI ATMOSFERYCZNYMI 

 

Wszystkie koncepcje ochrony odgromowej oparte są na teorii, że uszkodzenia popiorunowe będą najmniejsze wówczas, gdy 

impedancja elementów odprowadzających ładunek do podłoża będzie możliwie mała. Zastosowanie ścieżek małej impedancji 

powoduje, że prądy piorunowe zwykle nie docierają do elementów podatnych na uszkodzenia. Ochrona odgromowa łopat, łożysk, 

agregatu prądotwórczego i podzespołów elektronicznych wymaga, aby zapewnione było skuteczne uziemienie. W artykule prze-

analizowano istniejące przepisy i regulacje definiujące co to oznacza oraz wskazano przykładowe sposoby jak je realizować w 

praktyce. 

 

WSTĘP 

Stopniowo zwiększające się zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną ze źródeł odnawialnych, do których należą turbiny wiatrowe, 
wymaga, aby były one możliwie niezawodne i skutecznie zabezpie-
czone przed skutkami awarii. Jedną z form takich zabezpieczeń, jest 
ochrona odgromowa przed szkodliwym wpływem zjawisk wyładowań 
piorunowych. 

System zabezpieczenia przed elektrycznymi wyładowaniami at-
mosferycznymi jest jednym z podstawowych elementów elektrowni 
wiatrowych. Komponenty turbin wiatrowych są bardziej narażone na 
uszkodzenia pioruna niż elementy instalacji naziemnych. Elementy 
elektryczne i mechaniczne zamontowane na wysokich konstrukcjach 
umieszczonych na otwartej przestrzeni narażone są na bardziej nie-
bezpieczne oddziaływanie piorunów, niż elementy posadowione bli-
sko przy gruncie, czy też w zamkniętym pomieszczeniu. 

Badania wpływu wyładowań piorunowych na obiekty budowlane 
nie są zagadnieniem nowym. Są one prowadzone od wielu lat i mają 
na celu opracowanie optymalnej metody oceny zagrożeń pioruno-
wych i skutecznych sposobów ochrony przed nimi. Z uwagi na złożo-
ność zagadnienia, badania eksperymentalne i analizy teoretyczne 
stanowią zaledwie fragmentaryczną część problemu zagrożeń pioru-
nowych dla ludzi i urządzeń. Wciąż istnieje wiele kwestii, które pozo-
stają nierozstrzygnięte, a powinny być ujęte i przeanalizowane w od-
powiedni sposób. 

1. WYMAGANIA PRAWNE I REGULACJE 
NORMATYWNE 

Normy międzynarodowe z serii IEC 62305(1-5) i IEC 61400-24 
wraz z wytycznymi Germanischer Lloyd stanowią źródło informacji 
dotyczących zakresu i warunków ochrony odgromowej - również ele-
mentów elektrowni wiatrowych. 

Seria IEC 62305 zawiera ogólne zasady podczas ochrony od-
gromowej obiektów budowlanych włącznie z ich instalacjami, wypo-
sażeniem i personelem oraz urządzeń usługowych przyłączonych do 
obiektu. Do zakresu niniejszej normy nie zaliczają się natomiast urzą-
dzenia kolejowe pojazdy, okręty, samoloty, instalacje przybrzeżne 
czy podziemne rurociągi wysokociśnieniowe. 

IEC61400 dotyczy ochrony odgromowej turbin wiatrowych  
i wiatrowych systemów energetycznych. Normatywne odniesienia 

dotyczą zarówno systemów nisko jak i wysokonapięciowych. Norma 
IEC61400 szczegółowo określa warunki pracy turbin wiatrowych  
w środowisku narażonym na działanie wyładowań piorunowych, jak 
również definiuje wymagania dotyczące ochrony elementów 
konstrukcyjnych, elektrycznych i sterujących siłowni wiatrowej  
w sytuacji bezpośredniego i pośredniego narażenia na działanie 
wyładowań piorunowych. 

Treść normy IEC61400 zawiera wskazówki dotyczące bezpie-
czeństwa osobistego obsługi systemów elektrowni wiatrowych oraz 
podaje wytyczne dotyczące statystyk i raportowania potencjalnych 
szkód popiorunowych. 

Należy zwrócić uwagę, że normy IEC63305 nie mają zastoso-
wania w przypadku instalacji elektrowni wiatrowych w warunkach 
morskich. Norma IEC61400 nie wyróżnia systemów lądowych  
i morskich a jednocześnie w wielu zapisach odwołuje się do treści 
norm serii IEC63305. Jedynym dokumentem nawiązującym w swej 
treści do morskich systemów elektrowni wiatrowych pozostaje doku-
ment Germanischer Lloyd gdzie zagadnienie ochrony odgromowej 
bazuje  głównie na normie IEC61400. 

1.1. Obecny stan wiedzy i badań wpływu wyładowań 
atmosferycznych na obiekty budowlane 

Biorąc pod uwagę sprawy dotyczące ochrony odgromowej  
i minimalizacji skutków oddziaływań prądów piorunowych, najistot-
niejsze są trzy parametry, które wymagają gruntownych badań i ana-
liz: 
– rozpływy prądów piorunowych w konstrukcjach, instalacjach wy-

równywania potencjałów, liniach elektroenergetycznych i syste-
mach transmisji; 

– indukowane prądy udarowe i napięcia w okablowaniu systemów; 
– zmiany pola elektromagnetycznego i wartości szczytowe jego pa-

rametrów. 
Najbardziej wiarygodne informacje pochodzą z pomiarów wyła-

dowań piorunowych w warunkach rzeczywistych. Niestety koniecz-
ność zastosowania kosztownej i specjalizowanej aparatury pomiaro-
wej w celu prowadzenia długotrwałych obserwacji, przy trudnych do 
przewidzenia wynikach powoduje, że są one realizowane tylko w wy-
jątkowych przypadkach. 

Obecnie, coraz częściej stosowane są metody symulacyjne zja-
wisk towarzyszących wyładowaniom piorunowym. Z jednej strony 
podlegają one ograniczeniom modeli przyjętych do badań, z drugiej 
pozwalają one na łatwą adaptację przypadków w różnych wariantach 
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rozwiązań konstrukcji ekranujących czy kompleksowych systemach 
ochrony odgromowej. 

2. WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE  
JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA 

Zjawisko wyładowań piorunowych i ich szkodliwego wpływu na 
ludzi, obiekty budowlane i wszelkie urządzenia elektryczne znajdu-
jące się w pobliżu jest powszechnie znane. Pierwsze udokumento-
wane badania prowadzone nad tym zagadnieniem po-chodzą z XVIII 
w. (Benjamin Franklin). Rzeczywisty rozwój teoretycznych analiz i ba-
dań zjawisk towarzyszących wyładowaniom piorunowym nastąpił w 
XX wieku, co bezpośrednio przełożyło się na rozwój metod ochrony 
odgromowej. 

2.1. Charakterystyka wyładowań piorunowych 

Zjawisko wyładowań piorunowych związane jest z dwukierun-
kową, gwałtowną wymianą silnego ładunku elektrycznego między 
chmurami burzowymi a powierzchnią ziemi. 

W warunkach dobrej pogody dodatnio naładowana jonosfera  
i ujemnie naładowana powierzchnia Ziemi tworzą ogromny „konden-
sator”. Gradient potencjału pionowego wynosi wówczas ok. 102 V/m, 
przy powierzchni Ziemi. W chwili pojawienia się chmury burzowej, 
która jest nośnikiem ogromnej ilości ładunków elektrycznych, polary-
zacja pola elektrycznego ulega odwróceniu, a potencjalne gradienty 
zwiększają się do wartości rzędu kilku tysięcy woltów na metr. 

Prądy piorunowe z wyładowań atmosferycznych mają niszczący 
wpływ na urządzenia elektryczne. Dzieje się to zarówno poprzez bez-
pośrednie uderzenie pioruna w sieć elektroenergetyczną i przepływ 
prądu piorunowego, jak również poprzez indukowanie napięcia tzw. 
impulsu elektromagnetycznego, gdy piorun uderzy w pobliżu sieci. 
Impuls taki powstaje wskutek wytworzenia przez prąd elektryczny 
pioruna krótkotrwałego pola magnetycznego. We wszystkich obwo-
dach i urządzeniach elektrycznych (w tym w liniach elektroenerge-
tycznych, sieciach telekomunikacyjnych, instalacjach antenowych 
itp.) znajdujących się w pobliżu miejsca uderzenia pioruna indukuje 
się napięcie. W pobliżu uderzenia pioruna jest ono tak duże, że może 
spowodować poważne uszkodzenia i zniszczenia sieci oraz przyłą-
czonych do niej urządzeń. 

W celu ochrony przed skutkami przepięć wywołanych przez im-
puls elektromagnetyczny w sieciach elektroenergetycznych stoso-
wane są specjalne układy elektryczne zwane ochronnikami  przepię-
ciowymi. 

Skuteczna ochrona przed szkodliwym działaniem wyładowań at-
mosferycznych, wymaga dobrze zaprojektowanego systemu 
ochronno-zabezpieczającego. Jest to realizowane poprzez właściwy 
dobór jego elementów składowych wyznaczonych na podstawie ana-
lizy parametrów wyładowań piorunowych, takich jak: wartość szczy-
towa prądu (natężenie prądu), który może popłynąć przez kanał pio-
runowy wskutek uderzenia pioruna. 

2.2. Uderzenia piorunów w konstrukcje turbin wiatrowych 

Najbardziej narażonymi na uderzenia piorunów elementami kon-
strukcji turbin wiatrowych są: łopaty wirnika, urządzenia antenowe 
gondoli, zwody pionowe i inne wypukłości w pobliżu górnej części 
konstrukcji. 

Po trafieniu, cała struktura staje się częścią drogi wyładowania 
pioruna. Prąd pioruna przepływa do ziemi ścieżką o najniższej impe-
dancji.  

Oprócz bezpośrednich uderzeń w konstrukcję, źródłem impul-
sów elektromagnetycznych, które mogą indukować prądy i napięcia 
wystarczające do uszkodzenia wrażliwych elementów elektronicz-
nych są także wyładowania w pobliżu konstrukcji. Pola elektryczne 
generowane w taki sposób przekraczają wartość 105 V/m, podczas 
gdy kilka woltów powyżej normalnych napięć roboczych może ono 
zniszczyć wiele układów elektronicznych. 

2.3. Wpływ prądu piorunowego na konstrukcje elektrowni 
wiatrowych 

Elektrownia wiatrowa to instalacja wytwarzająca energię elek-
tryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych 
energią wiatru. Zespoły elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą określane są jako farmy lub parki wiatrowe 

Podstawowym elementem elektrowni wiatrowej jest generator 
wiatrowy wraz z osprzętem. 

Mimo, iż nie należy utożsamiać pojedynczej turbiny wiatrowej z 
elektrownią wiatrową to jednak stanowi ona podstawowy jej element. 
Mając na uwadze parametry konstrukcyjne, jak również ich usytuow-
anie w całym systemie elektrowni wiatrowej, turbiny wiatrowe przej-
mują praktycznie większość destruktywnego oddziaływania prądów 
piorunowych. Dokładna droga przepływu prądu pioruna zależy od 
miejsca bezpośredniego uderzenia i względnych impedancji ścieżek 
odprowadzających. Konstrukcje stalowe (Rysunek 2.6) są syme-
tryczne, toteż rozpływ prądu pomiędzy nogami lub korpusem kon-
strukcji zazwyczaj jest równomierny. W tym przypadku krytycznymi 
punktami na drodze odprowadzającej prąd piorunowy mogą być ło-
żyska, obudowy, przewody elektryczne lub elektroniczne oraz punkty 
połączeń do systemu uziemiania. 

Konstrukcje nieprzewodzące turbin w układzie horyzontalnym 
muszą być chronione przez zwody i przewody odprowadzające, które 
są przymocowane do odpowiedniego systemu uziemiającego. Dla 
turbin wiatrowych pracujących w osi pionowej rolę przewodów odpro-
wadzających pełnią odciągi. W przypadku wież turbin wiatrowych o 
konstrukcji stalowej (kratownicowej lub cylindrycznej) możemy osza-
cować jej indukcyjność na jednostkę długości za pomocą następują-
cego wzoru: 
 

L = 0.2 * ln(1000/r) µH/m (1) 

gdzie: 
r – to średni promień wieży lub linii odprowadzającej w metrach 
 

Korzystając ze wzoru (2): 
 

V=L* di/dt (2) 

 
możemy wyznaczyć wartość napięcia przypadającą na jednostkę 
długości wieży. Jako L przyjmujemy wartość wyznaczoną  
za pomocą wzoru (1). Zmianę prądu piorunowego w czasie, oraz jego 
rozkład procentowy możemy określić z pomocą wykresów zamiesz-
czonych odpowiednio na rysunkach 1 i 2. 

 



I Eksploatacja i testy 
 

 

   

882 AUTOBUSY 12/2017 
 

 
Rys.1. Charakterystyka czasowa prądu piorunowego [2] 
 

 
Rys.2. Rozkład prędkości narastania prądu piorunowego.[2] 

 
Należy zauważyć, że w przypadku konstrukcji metalowych, in-

dukcyjność jednostkowa jest praktycznie niezależna od średnicy kon-
strukcji co przedstawia rysunek 3. 

 

 
Rys. 3. Zmiana indukcyjności jednostkowej L w zależności od pro-
mienia elementu odprowadzającego [m] [opracowanie własne] 

3. RYZYKO USZKODZENIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ  
W WYNIKU WYŁADOWAŃ PIORUNOWYCH  
W TURBINACH WIATROWYCH 

Ocena ryzyka bezpośredniego narażenia instalacji elektrowni 
wiatrowych na uderzenia pioruna stanowi pierwszy krok przy projek-
towaniu systemu zabezpieczeń i ochrony odgromowej. Jego celem 
jest zmniejszenie zagrożeń do poziomu ryzyka tolerowanego RT. Po-
ziom tolerowalny jest oparty na akceptowalnym ryzyku wyznaczonym 

dla ludzi i środowiska. Jeśli wartość oszacowane ryzyka tolerowa-
nego jest niższa od akceptowalnego poziomu oznacza to, że poziom 
zabezpieczenia jest wystarczający i wszelkie dodatkowe formy za-
bezpieczeń mogą być zastosowane po uwzględnieniu analizy ekono-
micznej. W przeciwnym wypadku należy przedsięwziąć wszelkie 
możliwe środki, aby poziom ryzyka zminimalizować i sprowadzić do 
poziomu akceptowalnego. 

Reprezentatywna wartość tolerowanego ryzyka RT, gdzie wy-
stępowanie piorunowych wyładowań atmosferycznych może prowa-
dzić do trwałych obrażeń lub utraty życia ludzkiego wynosi  
10-5 /rok. Reprezentatywne wartości tolerowanego ryzyka RT, gdzie 
wyładowania piorunowe powodują utratę życia ludzkiego lub utratę 
dóbr socjalnych lub kulturowych, są podane w tabeli 1. 

 
Tab. 1 Typowe wartości tolerowanego ryzyka RT [1] 

 
 
Decyzja o stosowaniu ochrony odgromowej obiektu lub urządze-

nia usługowego, jak również o wyborze środków ochrony, powinna 
być dokonywana zgodnie z PN-IEC 62305-1. Należy przy tym prze-
strzegać następującej procedury: 
1. Identyfikacja poddawanego ochronie obiektu i jego charaktery-

styka; 
2. Identyfikacja wszystkich typów strat w obiekcie i odpowiedniego 

ryzyka R; 
3. Wyznaczenie wartości ryzyka R dla każdego typu straty; 
4. Dokonanie oceny potrzeby ochrony przez porównanie ryzyka 

R1, R2 i R3 dla obiektu; 
5. Dokonanie oceny ekonomiczności ochrony przez porównanie 

kosztów strat całkowitych bez i z zastosowanymi środkami 
ochrony. 

3.1. Procedura ustalania potrzeby stosowania ochrony  

Zgodnie z PN-IEC 62305-1, przy określaniu potrzeby zastoso-
wania dla obiektu ochrony odgromowej, należy rozpatrzyć następu-
jące ryzyka  
– ryzyko R1, R2 i R3 dla obiektu;  
– ryzyko R R go .  

W każdym przypadku rozpatrywania ryzyka należy dokonać:  
– identyfikacji komponentów RX , które tworzą ryzyko;  
– obliczenia zidentyfikowanych komponentów ryzyka RX;  
– obliczenia ryzyka całkowitego R;  
– identyfikacji ryzyka tolerowanego RT;  
– porównania ryzyka R z wartością tolerowaną RT.  

Jeżeli R RT, to ochrona odgromowa nie jest konieczna.  
Jeżeli R > RT, to należy zastosować środki ochrony w celu redukcji 
R RT w odniesieniu do wszystkich ryzyk, jakim poddany jest obiekt. 
Ryzyko związane z wyładowaniami piorunowymi w odniesieniu do 
różnych konstrukcji, w tym także elektrowni wiatrowych jest funkcją 
wysokości obiektu, topografii terenu i lokalnej aktywności piorunowej. 

Uziemienie turbin i farm wiatrowych 

Aby rozproszyć prądy piorunowe i uniemożliwić uszkodzenie tur-
biny wiatrowej wraz z osprzętem, niezbędne jest efektywne uziemie-
nie całej konstrukcji. System uziemienia, będąc integralnym elemen-
tem ochrony odgromowej, pełni także rolę także ochrony przeciwpo-
rażeniowej. W przypadku wystąpienia usterek w sieci elektrycznej, 
koniecznym jest utrzymanie napięć: dotykowego i krokowego na bez-
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piecznym poziomie aż do chwili przerwania przepływu prądu zwar-
ciowego. W przypadku uderzenia pioruna, uziemienie musi rozpro-
szyć i odprowadzić prąd o wysokiej częstotliwości i dużej energii do 
ziemi bez żadnych niebezpiecznych skutków termicznych ani elektro-
dynamicznych. 

Obecnie zaleca się ustanowienie jednego uziemienia dla turbiny 
wiatrowej przeznaczonej do ochrony przed piorunami oraz uziemie-
nia systemu elektroenergetycznego. Elementy uziemiające powinny 
być połączone z metalowymi elementami w konstrukcji fundamento-
wej. Wykorzystanie części tych metalowych struktur spowoduje, że 
opory tak wykonanego uziemienia będą możliwie najniższe. 

Uziemienie turbin wiatrowych powinno być zaprojektowane  
w taki sposób, aby zapewnić wystarczające zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami spowodowanymi piorunami, odpowiadające właści-
wemu poziomowowi ochrony odgromowej (Lightning Protection Level 
– LPL)., dla którego zaprojektowano system ochrony siłowni wiatro-
wej. Projekt powinien spełniać cztery podstawowe wymagania pro-
jektowe: 
– zapewnienie bezpieczeństwa osobistego w odniesieniu do na-

pięć krokowych i dotykowych, które pojawiają się w wyniku awa-
rii,  

– zapobieganie uszkodzeniom sprzętu, 
– wytrzymywanie siły termicznej i elektrodynamicznej,  

w sytuacji awaryjnej, 
– posiadanie wystarczającej długotrwałej wytrzymałości mecha-

nicznej i odporności na korozję. 

Impedancja systemu uziemiającego 

Typowa impedancja układu uziemiającego nie wpływa  
na sprawność systemu zwodów i przewodów odprowadzających. 
Uziemienie powinno być zaprojektowane tak, aby uzyskać możliwie 
jak najmniejszą impedancję impulsową w celu zmniejszenia całkowi-
tego spadku napięcia (tj. zminimalizowania wzrostu potencjału wzglę-
dem ziemi). Powinno się także zmniejszyć częściowo przepływ prądu 
piorunowego płynącego do przewodów łączących turbinę wiatrową, 
a także zmniejszyć ryzyko iskrzenia względem systemu uziemiają-
cego. 

Głębokość osadzenia i rodzaj elektrod uziemiających powinny 
minimalizować skutki korozji, wysuszenia i zamarzania gleby, a tym 
samym stabilizować standardową oporność uziemienia. Zaleca się, 
aby pierwszy metr elektrody uziemiającej pionowej nie był uważany 
za skuteczny w warunkach zamarzania. 

Elementy instalacji uziemiającej powinny być odporne na prądy 
piorunowe oraz wywołane nimi zakłócenia. Zapewnia to wybór ele-
mentów uziemiających zgodnie z normą IEC 62305-3. Uziemienie 
powinno być skonstruowane w taki sposób, aby rozproszony prąd był 
ziemnozwarciowy, w ziemi bez uszkodzenia termicznego lub elektro-
dynamicznego, a długość przewodów powinna być możliwie najkrót-
sza. 

System wyrównywania potencjałów 

Jest to kluczowa koncepcja ochrony przed piorunami. Projektant 
systemów siłowni wiatrowych powinien zadbać, aby możliwie wszyst-
kie elementy w najbliższym otoczeniu miały ten sam potencjał. W tym 
przypadku symetrycznego rozkładu napięć oczywistym jest, że ele-
menty tylko na tej samej elewacji będą posiadały ten sam potencjał. 

Gdy występuje jakakolwiek przeszkoda tak, jak na przykład uzie-
miona struktura przedstawiona na rysunku 4 następuje miejscowe 
zniekształcenie rozkładu potencjału. Powstałe w wyniku tego  zwięk-
szenie pola elektrycznego może powodować wyładowania i łuki elek-
tryczne, a przez to uszkodzenia izolacji. W sytuacji, gdy systemy 
znajdujące się na różnych poziomach zostaną połączone przewo-
dami, nastąpi chwilowy przepływ prądu, a jego wartość będzie pro-
porcjonalna do różnica potencjału między tymi lokalizacjami. 

 
Rys.4. Zaburzenia linii ekwipotencjalnych [2] 
 

 
Rys.5. Schemat instalacji uziemiającej [1] 

PODSUMOWANIE 

Elementy elektryczne i mechaniczne zamontowane na wysokich 
konstrukcjach umieszczonych na otwartej przestrzeni są bardziej na-
rażone na niebezpieczne oddziaływanie piorunów, niż elementy po-
sadowione blisko przy gruncie, czy też w zamkniętym pomieszczeniu. 
Na bezpośrednie uderzenie narażone są: łopatki turbiny, wieże, 
oprzyrządowanie i elementy elektryczno-elektroniczne. Uszkodzenia 
mogą wystąpić w różnych częściach turbiny wiatrowej i zależą od 
wielu czynników. W związku z tym, nawet najlepsza ochrona odgro-
mowa nie jest w stanie całkowicie wyeliminować szkód wyrządza-
nych przez wyładowania atmosferyczne zwłaszcza, że wartości 
szczytowych prądów uderzenia pioruna, mogą wynosić od kilku ty-
sięcy do kilkuset tysięcy amperów. Poprawa jakości ochrony, powo-
duje zazwyczaj wzrost kosztów całego systemu. Szczególnego zna-
czenia nabiera więc problem wyboru optymalnego wariantu ochrony. 
Dlatego, aby zapewnić bezpieczeńśtwo, wyeliminować potencjalne 
zagrożenia i zminializować koszty, stosowane są obecnie systemy 
zarządzania ryzykiem optymalizujące dobór poszczególnych kompo-
nentów. 
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Risk of installations and wind turbines damage  
caused by lightning strike 

All lightning protection concepts are based on the theory 

that the lightning bolts will be the smallest when the imped-

ance of the discharge elements to the ground will be as small 

as possible. Applying low impedance paths causes lightning 

currents to fail to reach the susceptible components. Lightning 

protection for blades, bearings, generator sets and electronic 

components requires effective grounding.  
The article discusses the existing rules and regulations defining 

what does it  mean and shows examples how to implement it in prac-

tice. 
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