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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗРАХУНКУ  
ТА ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ

з алгоритмом розрахунку ризиків 
згідно ДСТУ EN 62305-2



Дані методичні рекомендації призначені для допомоги проєктантам при розрахунку та проєктуван-
ні систем блискавкозахисту та носять виключно рекомендаційний характер. 

Вимоги щодо розрахунку блискавкозахисту вказані у нормативному документі ДСТУ EN 62305-
3:2012 [3], тому в проєктах вказуйте посилання на відповідні розділи цього стандарту, номери яких 
зазначені в кінці кожного кроку даних рекомендацій. 

Відповідальність за прийняті проектні рішення лежить на проєктувальнику!
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Всі права застережено. Авторське право на дану методику належить ТзОВ “Торговий Дім “Систем Безпеки”. 
Відтворення в будь-якій формі цих методичних рекомендацій не може бути дозволене без письмового дозволу 
власників авторського права.

Інструменти для проєктантів

Схеми монтажу елементів та вузли в форматі DWG, розрахункові таблиці Excel, 
приклади проєктів та інші інструменти, які полегшать Вам роботу над виконанням 
проєктів блискавкозахисту!

   Дивіться детальніше на стор. 7

Навчальний центр «FS Академія»

Для підвищення кваліфікації фахівців монтажних та про-
єктних компаній України, ми організували навчальний 
центр “FS академія”!
Навчання в “FS академії” проводиться по двох основних напрямках: «розрахунок, проєктування, підбір 
обладнання та монтаж систем блискавкозахисту» та «розрахунок, підбір обладнання та монтаж систем 
електричного опалення та антиобледеніння».
Формат навчання вибираєте Ви, і він може бути проведений у 3-х різних варіантах: персональні нав-
чання на тематичних навчальних модулях, проведення навчальних семінарів та онлайн-навчання!

   Дивіться детальніше на стор. 8-9



Підготовчий етап для розрахунку блискавкозахисту
• Крок 1. Збір інформації для розрахунку ризиків та розрахунку LPS ст. 14
• Крок 2. Вибір типу зовнішньої системи блискавкозахисту ст. 17

Етап оцінки ризиків та вибору класу LPS
• Крок 3. Підготовка до розрахунку ризиків. Загальні потяння про ризики ст. 18
• Крок 4. Розрахунок ризиків R1-R4

4.1. Визначення можливих втрат для будівлі внаслідок удару блискавки 
4.2. Збір даних для початку розрахунку 
4.3. Оцінка ризику загрози для життя R1
4.4. Оцінка ризику порушення комунального обслуговування R2
4.5. Оцінка ризику нанесення шкоди об'єктам культурного призначення R3
4.6. Оцінка ризику економічних втрат R4
4.7. Висновки оцінки ризиків

ст. 23

Етап розрахунку системи блискавкоприймачів
• Крок 5. Використання природніх компонентів в якості блискавкоприймачів ст. 34
• Крок 6. Визначення елементів, які необхідно захистити блискавкоприймачами ст. 36
• Крок 7. Розрахунок зон захисту, утворених блискавкоприймачами  

а) метод блискавкоприймальної сітки  
б) метод сфери, що котиться  
в) метод захисного кута 

ст. 37

• Крок 8. Розрахунок захисту від попадання блискавки в бокову частину будівлі ст. 43
• Крок 9. Конструкція та розміщення блискавкоприймачів ст. 43
• Крок 10. Вибір матеріалів виконання елементів блискавкозахисту ст. 45
• Крок 11. Вибір комплектуючих для влаштування блискавкоприймачів ст. 48

Етап розрахунку системи доземних провідників
• Крок 12. Визначення необхідної кількості доземних провідників ст. 52
• Крок 13. Використання природніх компонентів в якості доземних провідників ст. 54
• Крок 14. Розміщення доземних провідників ст. 57
• Крок 15. Вибір матеріалів виконання елементів доземних провідників ст. 60
• Крок 16. Підбір комплектуючих для влаштування доземних провідників ст. 60

Етап розрахунку системи земляного закінчення
• Крок 17. Використання природніх компонентів в системі земляного закінчення ст. 65
• Крок 18. Вибір типу розміщення уземлюючих пристроїв ст. 65
• Крок 19. Розміщення уземлюючих пристроїв ст. 66
• Крок 20. Вибір матеріалів виконання елементів уземлення ст. 70
• Крок 21. Підбір комплектуючих для виконання системи земляного закінчення ст. 71

Етап розрахунку внутрішньої LPS
• Крок 22. Влаштування еквіпотенційних сполучень блискавкозахисту  ст. 74
• Крок 23. Влаштування сполучної шини  ст. 75
• Крок 24. Влаштування пристроїв захисту від імпульсних перенапруг ст. 77
• Крок 25. Підбір ПЗІП для мереж змінного струму на об'єктах різного призначення ст. 79

• Додаток 1. Технічне завдання на проєктування LPS ст. 106
• Додаток 2. Вихідні таблиці з ДСТУ EN 62305-2:2012 для розрахунку ризиків ст. 108
• Додаток 3. Приклад розрахунку ризиків ст. 113
• Додаток 4.1. Оцінка коефіцієнта розподілу струму блискавки по провідниках ст. 118
• Додаток 4.2. Розрахунок безпечної роздільної відстані S ст. 121
• Додаток 5. Зони захисту вертикальних блискавкоприймачів FS ст. 123

Покрокова методика з розрахунку блискавкозахисту
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Що таке блискавка та як вона виникає? 

Блискавка — електричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. У процесі утворення опадів у хмарі відбува-
ється електризація крапель або льодяних частинок. Внаслідок сильних висхідних потоків повітря в хмарі утворюються ві-
докремлені області, заряджені різнойменними зарядами. Коли напруженість електричного поля у хмарі або між нижньою 
зарядженою областю і землею досягає пробійного значення, виникає блискавка. 

У вузькому каналі повітря лавиноподібно збільшується кіль-
кість електронів, що рухаються від хмари до землі. Цим іонізова-
ним каналом, як у провіднику, із хмари починають витікати заряди. 
Так виникає лідер блискавки, який пробігає 50-100 м і завмирає на 
10-6 секунд, протягом яких відбувається іонізація повітряного про-
стору навколо головки лідера. Потім він відразу ж відновлюється у 
тому ж каналі і пробігає ще таку ж відстань. Так триває доки лідер 
не досягне землі. 

У міру просування лідера до землі напруженість поля на його 
кінці посилюється і під його дією з виступаючих на поверхні землі 
предметів викидається у відповідь стример, що з'єднується з ліде-
ром, та притягує його у точку, з якого цей стример з’явився. Ця осо-
бливість блискавки використовується для створення громовідводу. 

У заключній стадії по іонізованному лідером каналу слідує головний або зворотній (знизу вгору) розряд блискавки, що 
характеризується струмами від десятків до сотень тисяч ампер, яскравістю, що помітно перевищує яскравість лідера, і 
великою швидкістю просування, що спочатку доходить до ~ 100 000 кілометрів на секунду , а в кінці зменшується до ~ 10 
000 кілометрів на секунду. Температура каналу при головному розряді може перевищувати 20 000-30 000 °C. Довжина 
каналу блискавки може сягати від 1 до 10 км, діаметр - кілька сантиметрів. Після проходження імпульсу струму іонізація 
каналу і його свічення слабшають. У фінальній стадії струм блискавки може тривати соті і навіть десяті частки секунди, 
досягаючи сотень і тисяч ампер. Такі блискавки називають затяжними, вони найчастіше викликають пожежі.

Безпосередня небезпечна дія блискавки - це пожежі, механічні пошкодження, травми та загибель людей і тва-
рин, а також пошкодження електричного і електронного устаткування. Наслідками удару блискавки можуть бути вибухи і 
виділення небезпечних продуктів - радіоактивних і отруйних хімічних речовин, а також бактерій та вірусів. Удари блискавки 
можуть бути особливо небезпечними для електронних систем.

Зовнішній блискавкозахист являє собою систему, що забезпечує перехоплення блискавки і відведення її в 
землю, тим самим, захищаючи будинок (споруду) від пошкодження і пожежі. 

У момент прямого удару блискавки в будинок (споруду), правильно спро-
єктована і змонтована система блискавкозахисту повинна прийняти на себе 
струм блискавки і відвести його по доземних провідниках до системи земляно-
го закінчення, де енергія розряду безпечно розсіюється.

Проходження струму блискавки має статися без шкоди для об'єкта, що за-
хищається, і бути безпечним для людей, що знаходяться як всередині, так і 
ззовні цього об'єкта.

Розрахунок LPS - Загальна інформація
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Що таке система блискавкозахисту?

Система блискавкозахисту (LPS) — комплексна система, що використовується для зниження матеріальної 
шкоди при ударі блискавки в будівлю. 

Система блискавкозахисту складається із зовнішньої і внутрішньої систем блискавкозахисту.

Зовнішня система блискавкозахисту — частина системи блискавкозахисту, що складається з блискав-
коприймачів, доземних провідників і уземлювачів. 

Зовнішня система блискавкозахисту призначена для того, щоб: 
а) вловлювати прямий удар блискавки в будівлю (з блискавкоприймачем); 
б) безпечно проводити струм блискавки в землю (використовуючи доземні провідники); 
в) розсіювати струм блискавки в землі (використовуючи уземлюючі пристрої).

Зовнішня LPS запобігає небезпечному іскрінню в будівлі завдяки зрівнюванню грозових потенціалів, забезпечення 
безпечної відстані (і електроізоляції) між компонентами зовнішньої LPS і іншими електропровідними елементами всере-
дині будівлі. 

Основні заходи захисту від блискавки і ураження людей електричним струмом внаслідок контактної і крокової напру-
ги спрямовані на: 

- зниження небезпечного протікання струму по тілу людини за допомогою ізолювання виступаючих струмопровідних 
елементів і (або) підвищення опору поверхні землі; 

- зниження виникнення небезпечної контактної і крокової напруги за допомогою фізичних обмежень і (або) попере-
джувальних написів. 

Зовнішня LPS може бути ізольованою або не ізольованою від захищуваної будівлі. 

Ізольовану LPS встановлюють в будівлях із займистим покриттям та стінами, або з зонами, в яких є ризик виникнення 
вибуху або пожежі. 

Внутрішня система блискавкозахисту — частина системи блискавкозахисту, що складається з системи 
вирівнювання грозових потенціалів і (або) пристроїв захисту від імпульсної перенапруги. 

Внутрішня система блискавкозахисту призначена для вирівнювання потенціалів в струмопровідних комунікаціях та 
захисту електричного та електронного обладнання. 

Основним пристроєм системи внутрішньго блискавкозахисту є ПЗІП (Пристрій Захисту від Імпульсних Перенапруг). 

Іноді пристрій захисту від імпульсних перенапруг називають ОПН, обмежувачем перенапруг, пристроєм грозозахисту, 
але, зідно сучасних нормативів, він називається саме ПЗІП. 

ПЗІПи встановлюються в низьковольтних мережах живлення (до 1000В) та в усіх мережах передачі данних (інтере-
нет, антени, АСУ та ін.). 

Комплексна система внутрішньго блискавкозахисту повинна захищати мережу (ПЗІПи типу 1 та 2) та все обладнан-
ня, яке до неї підєднано (ПЗІПи типу 3) від неослаблених струмів блискавки та ослаблених індукованих перенапруг. 

УВАГА! Грозовий імпульс триває менше 1 мілісекунди і може досягати напруги в десятки чи сотні тисяч вольт. Жоден 
пристрій, окрім ПЗІПа, не може реагувати на такі короткі та потужні імпульси.

Розрахунок LPS - Загальна інформація
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ОНЛАЙН-КАТАЛОГ  
обладнання блискавкозахисту

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОЄКТАНТІВ

Запрошуємо до користування нашим веб-сайтом, з допомогою якого Ви 
завжди і всюди зможете скористуватись нашим каталогом, дізнатись не-
обхідну технічну інформацію чи ціни на потрібні Вам елементи!

На нашому веб-сайті Ви знайдете:
• технічну інформацію, фото та схеми елементів блискавкозахисту FS
• актуальний прайс-лист та сертифікати
• інформацію по розрахунку та проєктуванню LPS
• інструменти для розрахунку блискавкозахисту
• новини про найближчі заходи та семінари

З допомогою онлайн-каталогу обладнання блискавкозахисту 
FS Ви завжди можете швидко знайти потрібну інформацію 
про необхідні елементи, переглянути фото використання еле-
менту, схеми і характеристики, а також завантажити технічну 
картку і схеми монтажу.
Для зручності все обладнання поділено на групи, відповідно до  
каталогу FS.

На сторінці для проєктантів Ви завжди можете заванта-
жити схеми монтажу елементів та вузли в форматі DWG, 
розрахункові таблиці Excel, приклади проєктів та інші 
інструменти, які полегшать Вам роботу над виконанням 
проєктів блискавкозахисту

ВЕБ-САЙТ  
ТМ "Блискавкозахист FS" 

www.fs-lps.com

 www.fs-lps.com/products

 www.fs-lps.com/project

Розрахунок LPS - Загальна інформація
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Схеми монтажу блискавкозахисту FS

Таблиці для розрахунку блискавкозахисту

Зразки виконання проєктів блискавкозахисту

Перевірка проєктів зовнішньої LPS

Пропонуємо схеми монтажу елементів блискавкозахисту FS в фор-
маті DWG (AutoCAD), з використанням яких:

– Ви зекономите дорогоцінний час на виконання проєкту, адже не по-
трібно самим розмальовувати вузли!

– Ваші проєкти стануть ще більш професійними та зрозумілими!

– Ваші проєкти підкреслять Вашу професійність в очах Ваших замов-
ників та докажуть справедливу вартість, оплачену за проєктні роботи!

Допоміжні розрахункові аркуші в форматі xls (MS Excel) полегшать 
Вам розрахунок безпечної відстані, захисних зон блискавкоприймачів 
за методом захисного кута, переведення ваги дроту/полоси в довжи-
ну, та деяких інших розрахунків.

Пропонуємо приклади виконання проєктів блискавкозахисту, використання 
яких полегшить Вам роботу з оформленням проєктів блискавкозахисту та 
зробить Ваші проєкти ще більш професійними та інформативними!

Пропонуємо для наших Партнерів та Клієнтів професійну перевірку про-
єктів з влаштування зовнішньої системи блискавкозахисту, за умови, що 
проєкт виконано з використанням комплектуючих FS.

Завантажте схеми монтажу обладнання блискавкозахисту 
FS в форматі DWG (AutoCAD) на нашій сторінці

 www.fs-lps.com/project

Завантажте таблиці для розрахунку блискавкозахисту 
в форматі xls (MS Excel) на нашій сторінці

 www.fs-lps.com/project

Завантажте таблиці для розрахунку блискавкозахисту 
в форматі xls (MS Excel) на нашій сторінці

 www.fs-lps.com/project

Направляйте проєкти в форматі PDF або DWG з  
поміткою [Перевірка проєкту LPS] на емейл

 project@tdsb.com.ua

Розрахунок LPS - Загальна інформація
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Навчальний центр «FS академія»

Для підвищення кваліфікації фахівців монтажних та проєктних компаній України, ми організували  
навчальний центр “FS академія”!

Навчання в “FS академії” проводиться по двох основних напрямках:
- розрахунок, проєктування, підбір обладнання та монтаж систем блискавкозахисту
- разрахунок, підбір обладнання та монтаж систем електричного опалення та антиобледеніння

Формат навчання вибираєте Ви, і він може бути проведений у 3-х різних варіантах:

Дивіться інформацію про найближчі навчальні семінари, тематичні навчальні  
модулі та онлайн-навчання на веб-сторінці навчального центру FS academy:

 1. Проведення навчальних семінарів 
Ми і надалі продовжуємо "гастролювати" країною та проводити безкоштовні 
навчальні семінари у багатьох великих містах України. Особливістю таких 
семінарів є те, що Ви за половину дня зможете розглянути всі основні мо-
менти з розрахунку і проєктування блискавкозахисту та задати свої питання 
в процесі розбору матеріалу!

2. Персональні навчання на тематичних навчальних модулях
На базі навчальних центрів у Львові та Києві проводимо тематичні  
навчально-практичні кількаденні модулі, на яких Ви зможете детальніше 
розглянути наступні питання:

- розрахунок системи блискавкозахисту (LPS);
- розрахунок ризику та вибору рівня LPS;
- виконання проєкту системи блискавкозахисту;
- підбір та влаштування ПЗІП;
- монтаж системи блискавкозахисту;
- підбір та влаштування систем електричного опалення;
- захист даху від снігу та льоду, системи антиобледеніння.
Програму курсу "Спеціаліст з блискавкозахисту" див. на наступній сторінці!

3. Онлайн-навчання 
На платформі нашого сайту проводимо онлайн-курс з розрахунку системи 
блискавкозахисту відповідно до ДСТУ EN 62305-3:2012. Завдяки перегляду 
кількахвилинних навчальних роликів Ви зможете в будь-який момент дистан-
ційно пригадати собі різні моменти чи особливості розрахунку СБЗ та дізна-
тись багато нової інформації. 

 www.fs-lps.com/academy
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Навчальний центр "FS Academy"

Навчальний напрямок:   “Спеціаліст з блискавкозахисту”
20 денний навчальний курс, який підготує спеціаліста для самостійної роботи із розрахунком, проєктуванням і впро-
вадженням систем блискавкозахисту та захисту від імпульсних перенапруг!

Курс складається з 5-ти тематичних модулів тривалістю 6 днів, які проводяться на нашій навчальній базі у Львові, та 
2-х тижнів самостійної роботи. Можливість запису лише на окремі модулі.

Перелік модулів курсу "Спеціаліст з блискавкозахисту":

Модуль 1 - «Розрахунок ризиків»
Одноденний модуль, на якому проводиться навчання з розрахунку ризиків відповідно до ДСТУ EN 62305-2:2012.

Перелік питань, котрі охоплює Модуль 1:
1. Зв’язок між різними частинами ДСТУ EN 62305-2012;
2. Пояснення суті ризиків, підбір показників та коефіцієнтів для розрахунку ризиків;
3. Необхідність захисту, економічні переваги при встановленні засобів захисту, та вибір адекватних захисних засобів;
4. Алгоритм розрахунку ризиків на прикладі типових будівель та споруд.

Модуль 2 - «Розрахунок та проєктування зовнішньої системи блискавкозахисту»  
Дводенний модуль, котрий охоплює весь процес розрахунку зовнішнього блискавкозахисту відповідно до ДСТУ EN 
62305-3:2012 за нашою покроковою методикою та процес виконання проєкту LPS.

Перелік питань, котрі охоплює Модуль 2:
1. Види систем захисту від блискавки;
2. Нормативні вимоги для розрахунку системи блискавкозахисту;
3. Методи визначення розміщення блискавкоприймачів та розрахунок зон захисту блискавкоприймачів;
4. Розміщення доземних провідників, використання природніх доземних провідників;
5. Розрахунок системи земляного закінчення;
6. Розрахунок безпечної роздільної відстані;
7. Вибір комплектуючих для влаштування блискавкоприймачів, доземних провідників та уземлення;
8. Виконання проєкту зовнішньої систем блискавкозахисту.

Модуль 3 - «Підбір та влаштування пристроїв захисту від імпульсних перенапруг»  
Одноденний модуль, протягом якого розглядаються особливості захисту устаткування від грозових та комутаційних 
перенапруг, принципи підбору ПЗіП для типових будівель та влаштування ПЗІП на стендах компанії.

Перелік питань, котрі охоплює Модуль 3:
1. Принципи захисту від імпульсних перенапруг;
2. Принцип роботи ПЗіП;
3. Розрахунок необхідності застосування ПЗІП;
4. Підбір ПЗіП для будівель різного призначення, розрахунок імпульсного струму;
5. Захисна відстань та рекомендації з монтажу ПЗІП;
6. Експлуатація та періодичність перевірки ПЗіП;
7. Практична робота з влаштування ПЗІП на стендах компанії.

Модуль 4 - «Організація монтажу системи блискавкозахисту»  
Одноденний модуль, який включає теоретичну частину з організації монтажу LPS та практичну частину з влаштування 
елементів уземлювачів, доземних провідників та блискавкоприймачів. 

Перелік питань, котрі охоплює Модуль 4:
1. Вибір комплектуючих для влаштування системи блискавкозахисту;
2. Вибір засобів та інструментів для монтажу LPS;
3. Планування черговості робіт з монтажу LPS;
3. Вибір місць для влаштування доземних провідників та уземлювачів;
4. Практична частина з влаштування елементів уземлювачів, доземних провідників та блискавкоприймачів. 

бонусний модуль:

Модуль 5 - «Маркетинг в інженерії»  
“Будьте цінними - і до Вас будуть постійно звертатись з пропозиціями”

Перелік питань, котрі охоплює Модуль 5:
1. Професіонал не завжди успішний, чому?
2. Визначаємо портрет Вашого клієнта;
3. Як Ви можете вплинути на рішення Вашого клієнта?
4. Ваші 10 кроків до успіху!

Реєструйтесь на навчальні модулі курсу за посиланням: 

 http://fs-lps.com/academy/course-lps
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Для розрахунку та проєктування систем блискавкозахисту в Україні потрібно користуватись нормативним докумен-
том ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист», який складається з 4-х розділів:

– ДСТУ EN 62305-1:2012 «Загальні принципи»

– ДСТУ EN 62305-2:2012 «Керування ризиками»

– ДСТУ EN 62305-3:2012 «Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей»

– ДСТУ EN 62305-4:2012 «Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах»

Захист електричних та електронних систем від струмів блискавки регулюється стандартом   ДСТУ EN 62305-4:2012 
«Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах»,   в якому є посилання на стандарти: 

- ДСТУ CLC/TS 61643-12:(2015). Пристрої захисту від імпульсних перенапруг для низьковольтних мереж живлення 
- Частина 12: Пристрої захисту від імпульсних перенапруг встановлені в низьковольтні мережі живлення. Вибір та прин-
цип застосування; 

- ДСТУ CLC/TS 61643-22:(2015) Пристрої захисту від імпульсних перенапруг для низьковольтних мереж живлення - 
Частина 22: Пристрої захисту від імпульсних перенапруг встановлені в телекомунікаційні та мережі сигналізації. Вибір 
та принцип застосування. 

Саме цими стандартами необхідно керуватися при підборі, проєктуванні та встановленні пристроїв захисту від ім-
пульсних перенапруг. 

ПУЕ. Глава 2.1. ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ містить вимогу ОБОВ’ЯЗКОВОГО встановлення ПЗІПів в електроустановках 
незалежно від наявності системи зовнішнього блискавкозахисту.

ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист» (європейський стандарт IEC 
62305-2010) введений в дію як національний стандарт від 01.08.2012 
згідно наказу Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України №640 
від 28 травня 2012-го року. Після відміни попереднього стандарту ДСТУ 
Б.В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улашту-
вання блискавкозахисту будівель і споруд» від 01.11.2019 р, ДСТУ EN 
62305:2012, яким користується Європа, залишається єдиним норматив-
ним документом, який регламентує розрахунок систем блискавкозахисту 
в Україні.

Необхідність влаштування системи блискавкозахисту та вибір рівня 
блискавкозахисту (класу LPS) визначається при проведенні розрахунку 
ризиків відповідно до розділу 2: ДСТУ EN 62305-2:2012 «Керування ри-
зиками».

Всі вимоги щодо розрахунку та проєктування блискавкозахисту вказані 
в розділі 3: ДСТУ EN 62305-3:2012 «Фізичні руйнування споруд та небез-
пека для життя людей».

Нормативні вимоги для розрахунку блискавкозахисту 

Нормативні вимоги для проєктування ПЗІП

 www.fs-lps.com/dstu-en-62305

Ви можете переглянути перекладені розділи стандарту IEC 62305, який у нас прийнятий під назвою 
ДСТУ EN 62305:2012 “Блискавкозахист” на нашому веб-сайті за посиланням:                                        

Розрахунок LPS - Загальна інформація
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ПОКРОКОВА МЕТОДИКА
З РОЗРАХУНКУ ТА ПРОЄКТУВАННЯ 

БЛИСКАВКОЗАХИСТУ
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ДО РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ

• Крок 1. Збір інформації для розрахунку ризиків та розрахунку LPS
• Крок 2. Вибір типу зовнішньої системи блискавкозахисту 

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

0
Розрахунок LPS - Підготовчий етап
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 Збір інформації для розрахунку ризиків та розрахунку LPS01

Збір інформації про будівлю — це 50% виконаної роботи з визначення рівня ризику та необхідного рівня блискавкозахи-
сту будівлі. Зрозуміло, що чим більше даних нам відомо, тим менше труднощів виникне в процесі розрахунків.

Основні характеристики будівель, що визначають ступінь впливу блискавки, включають:

- конструкцію будівлі (наприклад, каркас будівлі, виготовлений з дерева, цегли, бетону, з/бетону і сталі);

- функціональне призначення будівлі (житловий будинок, офіс, ферма, театр, готель, школа, лікарня, музей, церква, 
в'язниця, універмаг, банк, фабрика, промислове підприємство,  спортивне спорудження);

- вміст будівлі (люди, тварини, наявність займистих або незаймистих матеріалів, вибухових або невибухових матеріалів, 
електричних або електронних систем з низькою або високою витримуваною напругою);

- комунікаційні системи будівлі (лінії електропостачання, телекомунікаційні лінії, трубопроводи);

- існуючі або забезпечуються заходи захисту (наприклад, захисні заходи по зниженню фізичного пошкодження і небезпе-
ки для життя людини, захисні заходи по зниженню пошкодження внутрішніх систем);

- масштаб поширення небезпеки (будівля, в якому евакуація утруднена, або споруди, в якому може виникнути паніка, а 
також споруди, небезпечні для навколишнього середовища і екології).

У таблиці 1 визначено види пошкоджень, характерні для різних типів будівель в результаті впливу блискавки.

Розрахунок LPS - Підготовчий етап

Таблиця 1 - Вплив блискавки на звичайні будівлі

Тип об'єкта відповідно з його 
функціональним призначен-

ням та/або вмістом
Види пошкоджень в результаті в дії блискавки Тип 

втрат

Житловий будинок Відмова електроустановок, пошкодження майна, пожежа. Зазвичай неве-
лике пошкодження предметів, розташованих в місці удару блискавки або 
зачеплених її каналом. Пошкодження встановленого електричного або 
електронного обладнання та систем (наприклад, телевізорів, комп'ютерів, 
модемів, телефонів і т. д.)

L1
L4

Ферма Пожежа і небезпечні перепади напруги, а також пошкодження майна. Втра-
та електроживлення з ризиком загибелі тварин через відмову електронної 
системи управління вентиляцією і подачі корму

L1
L4

Театр, готель, школа, універ-
маг, спортивна споруда

Втрата електропостачання (наприклад, освітлення), ймовірність виникнен-
ня паніки. Відмова системи пожежної сигналізації, що викликає затримку 
протипожежних заходів

L1
L4

Банк, страхова компанія,   
офіс і т. д.

Те саме + втрата засобів зв'язку, збої комп'ютерів з втратою даних L1
L4

Лікарня, будинок для людей 
похилого віку, в'язниця

Те саме + втрата засобів зв'язку, збої комп'ютерів з втратою даних, виник-
нення проблем в наданні допомоги важкохворим та нерухомим людям

L1
L4

Промислові підприємства Додаткові наслідки, які залежать від умов виробництва: від незначних по-
шкоджень до великих збитків через втрат продукції

L1
L4

Музеї, археологічні памятники, 
церкви

Непоправна втрата культурних цінностей L3

Засоби зв'язку, електростанції Порушення комунального обслуговування L2
L4

Пожежонебезпечні виробни-
цтва

Наслідки від пожежі і вибуху для підприємства і довкілля L1
L4

Хімічний завод, нафтопере-
робний завод, атомна електро-
станція, біохімічні лабораторії 
і фабрики

Пожежа і порушення роботи підприємства з шкідливими наслідками для 
довкілля L1

L2
L4
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За допомогою таблиць 1 і 2 можемо попередньо визначити типи втрат та відповідні ризики, які будуть необхідні для 
розрахунку. Визначення рівня всіх можливих ризиків дає можливість виявити які заходи захисту необхідні для будівлі, що 
розглядається.

Заходи захисту від блискавок:
- зовнішня система блискавкозахисту;
- відповідна ізоляція відкритих струмопровідних частин;
- зрівняння грозових потенціалів за допомогою складно замкнутої системи заземлення;
- екранування проводки;
- фізичні обмеження і попередження.

Можуть траплятися об’єкти, для яких система блискавкозахисту не буде необхідною при влаштуванні інших заходів 
зниження ризиків. Однак в 90% випадків лише правильно розрахована зовнішня система блискавкозахисту дає можливість 
знизити значення ризику до допустимого рівня.

Для проєктування LPS необхідно також зібрати інформацію, яка допоможе правильно підібрати необхідне обладнання. 
Для зручності в Додатку 1 наводимо зразок технічного завдання з загальним переліком необхідних для розрахунків даних. 
Додатково до цього варто уточнити:

- для вентканалів і коминів - чи будуть виходити гільзи вище конструкції, наявність металевого дашку на вентканалі і з 
чого виконана конструкція вентканалу (цегла, піноблоки, металева обшивка);

- наявніть парапетів чи огорож, їх тип (для парапетів - чи наявне оцинковане покриття, для огорож - з чого вони виконані 
і якого діаметру прути огорожі);

Розрахунок LPS - Підготовчий етап

Таблиця 1 - Вплив блискавки на звичайні будівлі (продовження)

Тип об'єкта відповідно з його 
функціональним призначен-

ням та/або вмістом
Види пошкоджень в результаті в дії блискавки Тип 

втрат

Електропостачання

Телекомунікаційна лінія Механічне пошкодження лінії, плавлення екранів і проводів, руйнування 
ізоляції кабелю і обладнання, що приводить до первинного пошкодження 
з миттєвою втратою передачі енергопостачання. Вторинні ушкодження 
оптичних оптоволоконних кабелів з руйнуванням кабелю, але без втрати 
передачі енергопостачання

L2
L4

Лінія енергопостачання Пошкодження ізоляторів наземної низьковольтної лінії, пробій ізоляції ка-
бельної лінії, пробій ізоляції лінійної апаратури і трансформаторів з подаль-
шим припиненням енергопостачання

L1
L2
L4

Водопровідні труби Пошкодження електричної та електронної апаратури управління, які можуть 
сприяти припиненню енергопостачання

L2
L4

Газопровід; паливопровід Пробій неметалічних фланцевих ущільнень, який може викликати пожежу і/
або вибух. Руйнування електричної та електронної апаратури управління, 
яке може сприяти припиненню енергопостачання.

L2
L4

Таблиця 2 - Типи шкоди і відповідні ризики, що виникають в результаті різних типів руйнування

R11)

Загибель людей

R2
Невиконання послуг 

населенню

R31)

Втрата 
культурного 
надбання

R4
Економічні втрати

Травмуван-
ня людей

Фізичне 
руйнування

Пошкоджен-
ня електро-
нних систем 

2)

Фізичне 
руйнування

Пошкоджен-
ня електро-
нних систем

Фізичне 
руйнування

Травмуван-
ня людей3)

Фізичне 
руйнування

Пошкоджен-
ня електро-
нних систем

Примітки:
1) Тільки для будівель.
2) Тільки для лікарень або інших споруд, пошкодження внутрішніх систем яких миттєво створює загрозу для безпе-
ки людей.
3) Тільки для будівель, в яких можуть загинути тварини.
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- наявність та тип снігозатримувачів;
- наявність та розміщення комунікацій та інших металевих чи кабельних підводів до будівлі.

Найкраще проєктувати систему блискавкозахисту тоді, коли захищувана будівля ще на стадії проєктування або буду- 
ється, оскільки в таких випадках можна передбачити рішення для використання природних елементів будівлі для LPS, тим 
самим спростивши та здешевивши вартість інсталяції LPS для замовника.

• Додаток 1. Зразок технічного завдання на проєктування LPS із загальним переліком даних, які потрібно зібрати для 
розрахунку ризику та розрахунку зовнішньої LPS дивіться на стор. 106.

Розрахунок LPS - Підготовчий етап

 Збір інформації для пібору ПЗІП01.1

При проєктуванні та разрахунках системи внутрішнього блискавкозахисту необхідно зібрати максимум інформації та 
урахувати всі можливі ризики для забезпечення захисту мереж, електричного та електронного обладнання і головне — жит-
тя та здоров’я людей. Неправильно підібрані ПЗІПи не тільки не здатні забезпечити захист, але і самі можуть стати причи-
ною аварійних ситуацій. 

ПЗІПи необхідно встановлювати на всіх типах будівель, незалежно від наявності зовнішнього блискавкозахисту. 

Захист силових мереж: 

Для початку треба визначити клас блискавкозахисту об'єкту (див. Етап 1), робочу напругу і наявність зовнішньго бли-
скавкозахисту. Після цього визначаємо: 

1. Наявність головного розподільного щита, кількість розподільних щитів, щитків. Розташування, відстань між ними. 

2. Яка кількість фаз на введенні? (1, 3, чи інше) 

3. Яка система електроживлення: 
а) TNC або IT. Нейтраль ізольована (відсутня) або повторно заземлена на вводі.  
 У цьому випадку використовується ПЗІП, кількість модулів в якому дорівнює кількості фаз; 

б) TNS або TT. Захисний і заземлюючий провідник розділені на ділянці від ТП до введення.  
 У цьому випадку використовується ПЗІП, кількість варисторних модулів в якому дорівнює кількості фаз + один мо-

дуль на основі розрядника (наприклад «3 + 1»); 

в) TN-C- S    На введенні встановлюється ПЗІП, кількість модулів в якому дорівнює кількості фаз, після поділу системи 
- «+1». 

4. Яка потужність (струм спрацьовування запобіжника / автомата)? 

5. Який тип підведення силових кабелів до будинку (підземний або повітряний)? А також слід уточнити чи є поблизу 
повітряні кабелі. 

6. Яка номінальна / максимальна робоча напруга в мережі? 

7. Обладнання, яке потрібно захистити (рівень імпульсної стійкості обладнання). 

8. Зони блискавкозахисту в місці встановлення ПЗІПів (LPZ). 

Фотоелектричні установки 

В сонячних електростанціях фотоелементи (панелі) захищають від прямого влучання системою зовнішнього блискав-
козахисту. Все, що знаходиться на лінії після панелей (інвертори, контролери та ін.) необхідно захистити від імпульсних 
перенапруг.

Підбір ПЗІПів для встановлення з боку змінного струму відбувається аналогічно, як для будь якого іншого обладнання. 
Тому збір інформації такий же як і для захисту силових мереж (див. вище). З боку постійного струму необхідно визначити: 

1. Наявність системи зовнішнього блискавкозахисту; 
2. Максимальну робочу напругу інвертора (напругу холостого ходу).
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Розрахунок LPS - Підготовчий етап

Захист інформаційних ліній: 

Системи передачі даних (відеонагляд, Ethernet, АСУ, системи безпеки, антенні лінії та ін.) зазвичай мають невисоку 
робочу напругу в порівнянні з силовими мережами. Тому і їх імпульсна стійкість набагато менша і навіть віддалені удари 
блискавки можуть пошкодити обладнання. Для правильного підбору ПЗІПів, в першу чергу, необхідно визначити ймовірність 
прямого влучання блискавки в лінію або в обладнання. Це впливає на необхідність улаштування захисту типу 1 (1 клас 
ПЗІПу). Після цього визначаєм:

1. Яке обладнання потрібно захистити та його місцезнаходження; 

2. Тип передачі даних; 

3. Робочу напругу на лінії; 

4. Швидкість передачі даних;

5. Робочу частоту;

6. Номінальний струм на лінії; 

7. Кількість ліній (жил); 

8. Місце встановлення (всередені приміщення або ззовні).

  Вибір типу зовнішньої системи блискавкозахисту 02

Зовнішня LPS призначена для уловлювання прямих розрядів блискавки в будинок, включаючи розряди в фасад будівлі, 
і відведення струму блискавки від точки ураження до землі. Зовнішня LPS також призначена для розосередження цього 
струму в землі, не викликаючи термічного або механічного пошкодження, а також небезпечного іскріння, яке може стати 
причиною пожежі або вибухів. 

Перед початком розрахунків необхідно визначити який тип зовнішньої системи блискавкозахисту підійде для об’єкту.

Це може бути: 
- неізольована зовнішня LPS, яка буде встановлена на будівлю, що захищається; 
- ізольована зовнішня LPS, провідники якої встановлюються на безпечній відстані від будівлі, яка захищається. 

У більшості випадків зовнішня LPS може встановлюватися на будівлі, яка захищається. 

Ізольовану зовнішню систему блискавкозахисту потрібно влаштовувати в тому випадку, якщо в результаті термічних і 
вибухонебезпечних впливів у точці ураження або на провідниках, що несуть струм блискавки, може виникати небезпека для 
будівлі або обладнання, що знаходиться всередині цієї будівлі. Це, наприклад, можуть бути будівлі з займистим покриттям, 
будівлі зі стінами виконаними з горючого матеріалу, або зонами, в яких є високий ризик виникнення вибуху і пожежі. 

Після збору всієї інформації про споруду та визначення відповідного їй типу LPS, переходимо до розрахунку 
можливих ризиків для об’єкту, результатом яких буде прийнятий рівень блискавкозахисту (клас LPS).

Від класу LPS залежатимуть параметри компонентів зовнішньої системи блискавкозахисту:  

- системи блискавкоприймачів (перехоплювачів); 

- системи доземних провідників (струмовідводів); 

- системи земляного закінчення (уземлення).
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Оцінка ризиків та вибір класу LPS

• Крок 3. Підготовка до розрахунку ризиків. Загальні потяння про ризики 

• Крок 4. Розрахунок ризиків R1-R4

4.1. Визначення можливих втрат для будівлі внаслідок удару блискавки 
4.2. Збір даних для початку розрахунку 
4.3. Оцінка ризику загрози для життя R1
4.4. Оцінка ризику порушення комунального обслуговування R2
4.5. Оцінка ризику нанесення шкоди об'єктам культурного призначення R3
4.6. Оцінка ризику економічних втрат R4
4.7. Висновки оцінки ризиків

ЕТАП ОЦІНКИ РИЗИКІВ
ТА ВИБОРУ КЛАСУ LPS

1

В даному розділі присутні скорочені посилання на нормативні документи:

• [1]  -  ДСТУ EN 62305-1:2012 «Загальні принципи»
• [2]  -  ДСТУ EN 62305-2:2012 «Керування ризиками»
• [3]  -  ДСТУ EN 62305-3:2012 «Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей»
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Оцінка ризиків та вибір класу LPS

Характеристики LPS визначаються характеристиками захищуваної будівлі і рівнем блискавкозахисту. 

Згідно ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист» існує 4 рівні блискавкозахисту (LPL), які відповідають 4-м класам LPS, і 
кожен з яких характеризується: 

- параметрами блискавки; 

- радіусом сфери, що котиться, розмірами комірки сітки, значенням кута захисту; 

- типовими відстанями між струмовідводами і кільцевими провідниками; 

- мінімальною довжиною уземлювальних електродів. 

Для визначення необхідності влаштування LPS для захисту будівлі від удару блискавки та вибору необхідного 
класу LPS, потрібно провести оцінку ризиків відповідно до ДСТУ EN 62305-2:2012.

Як результат оцінки ризиків для будівлі, для якої ще не передбачано LPS, ми отримаємо  значення ризиків R, які потрібно 
прирівняти до прийнятних значень ризику RT. 

Якщо значення ризиків для будівлі, для якої ще не передбачано LPS, є меншим від прийнятного (R < RT), то влаштування 
LPS для такої будівлі не вимагається.

Якщо значення ризиків перевищує прийнятне значення (R > RT), потрібно передбачити заходи захисту, такі як: 

- влаштування LPS (наприклад, класу LPS III); 
- влаштування пристроїв захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП); 
- ізолювання доземних провідників LPS чи інші. 

Після повторної оцінки ризиків вже з врахуванням передбачених заходів захисту, ми отримаємо нові значення ризиків, які 
знову потрібно порівняти з прийнятним. Якщо після повторної оцінки ризиків їх значення не перевищує прийнятне, то обрані 
заходи захисту підходять для нашої будівлі (споруди) і для захищуваної будівлі (споруди) потрібно запроєктувати LPS з тим 
класом, який був врахований при оцінці ризиків, а також передбачити влаштування ПЗІПів чи інших заходів, які ми брали до 
уваги при оцінці ризиків.

Якщо після повторної оцінки ризиків (з врахуванням передбачених заходів захисту) отримане значення ризиків все одно 
перевищує прийнятне (R > RT), потрібно передбачити жорсткіші заходи захисту, наприклад збільшити рівень блискавкозахи-
сту з LPL ІІІ до LPL ІІ та/або передбачити влаштування ПЗІПів, якщо їх не було враховано в попередній оцінці ризиків. Збіль-
шувати заходи захисту потрібно до тих пір, поки після чергової оцінки ризиків їх значення буде меншим від прийнятного.

Для оцінки ризиків потрібно зібрати всі необхідні для цього дані (див. крок 1 та Додаток 1 до даних рекомендацій) та 
провести серію розрахунків,  але перед тим потрібно зрозуміти що саме є ризик. 

Стандартом ДСТУ EN 62305-2:2012 ризик визначений як розраховані для будівлі (споруди) можливі середні втрати за 
рік від ударів блискавки. 

Ризик залежить від: 
- кількості ударів блискавки за рік, що викликають несприятливі наслідки для будівлі (споруди);
- ймовірності пошкоджень при ударі блискавки.
- середньої кількості непрямих втрат. 

Залежно від несприятливих наслідків для будівлі (споруди), удари блискавки поділяють на:
- удар блискавки в будинок (споруду):
- удар блискавки поблизу будівлі (споруди);
- удар блискавки в підведені до будівлі (споруді) лінії комунікацій (лінії електропередач і телекомунікаційні лінії):
 - удар блискавки поблизу ліній комунікацій.

Підготовка до розрахунку ризиків. Загальні поняття про ризики3

Необхідність влаштування системи блискавкозахисту та вибір класу LPS!
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Оцінка ризиків та вибір класу LPS

Перед початком розрахунку необхідно зібрати всю інформацію про будинок (споруду). Детальніше про це описано в 
Кроці 1 "Збір інформації для розрахунку ризиків та розрахунку LPS" та Додатку 1 до даних рекомендацій.

1. Розрахунок ризику слід розпочати з визначення типів втрат, які можливі для конкретної будівлі.

L1: втрати, пов'язані із загибеллю та травмуванням людей; 

L2: втрати, пов'язані з повним або частковим руйнуванням громадських комунікацій; 

L3: втрати, пов'язані з нанесенням шкоди об'єктам культурного призначення; 

L4: економічні втрати (втрати, пов'язані з руйнуванням будівлі (споруди), його частини/ або порушенням або припинен-
ням діяльності).

Як правило L1 та L4 завжди будуть присутні, L3 — лише для об’єктів, що мають культурну цінність, а L2 — при ймовір-
ності пошкодження інженерних комунікацій, які постачають послуги для інших будівель та споруд (наприклад, будівлі та 
споруди, що виробляють чи постачають послуги систем електропостачання (електрозабезпечення), опалення, водо-
постачання, водовідведення, дренажу, каналізації, газифікації, вентиляції та кондиціонування). 

2. Ризик R дорівнює значенню можливих середніх втрат в рік, розрахованих з урахуванням кількості та ймовірності поя-
ви небезпечних подій. Для кожного типу втрат повинна бути проведена оцінка відповідного ризику.

Тобто, для певного об’єкта можливі певні типи втрат від небезпечної події (удар блискавки), тоді  R — це безрозмірне 
значення, яке показує загальний середній обсяг цих втрат, з врахуванням реальної ймовірності, що небезпечна подія відбу-
деться і кількість таких подій за рік.

Кожному типу втрат L (L1, L2, L3, L4) відповідає ризик R1, R2, R3, R4.

Суть розрахунків ризиків зводиться до визначення сумарного ризику з врахуванням всіх факторів та порів-
няння його з прийнятним ризиком. 

Значення прийнятного ризику RТ в ситуаціях, коли удар блискавки може спричинити загибель і травмування людей або 
втрати, пов'язані з нанесенням шкоди об'єктам соціального або культурного призначення, наведені в Таблиці 1.

Значення  RТ для економічних втрат (RT4) допускається приймати 10-3, якщо дані для розрахунку вартості втрат відсутні. 
В іншому випадку доцільно провести розрахунок за додатком D до ДСТУ EN 62305-2:2012.

Відповідно до ДСТУ EN 62305-1:2012 для оцінки потреби у захисті від удару блискавки слід провести аналіз трьох видів 
ризику: R1, R2, R3. 

Для кожного розглянутого ризику повинні бути зроблені наступні дії: 

- ідентифікація компонентів RХ, що складають ризик R.

- розрахунок ідентифікованих компонентів ризику RХ:

- розрахунок повного ризику R;

- ідентифікація прийнятного ризику Rт;

- зіставлення ризику R зі значенням прийнятного ризику Rт:

Якщо R < Rт, то необхідність в захисті від блискавки відсутній. 

Якщо R > Rт, то повинні бути вжиті заходи зниження всіх видів ризику, характерних для будівлі (споруди).

Примітка. У випадках, коли ризик не може бути знижений до прийнятного рівня, повинен бути встановлений найви-
щий рівень захисту об'єкта. 

Таблиця 1. Значення прийнятного ризику RT

Втрати - загибель і травмування людей (RT1) 10-5

Втрати - часткове чи повне руйнування громадських комунікацій (RT2) 10-3

Втрати - пошкодження об'єктів культурного призначення (RT3) 10-4

Економічні втрати (RT4) 10-3
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* Для будівель (споруд) з небезпекою вибуху, для яких захист від блискавки є обов'язковою вимогою (особливо небез-
печних промислових об'єктів), повинна бути впроваджена LPS класу II або класу I. Винятки у використанні II рівня системи 
захисту від блискавки можуть бути зроблені в разі, коли це технічно виправдано і схвалено відповідними органами влади і 
управління.

Наприклад, у всіх ситуаціях дозволяється використання рівня I захисту від блискавки, особливо в тих випадках, коли 
навколишнє середовище або вміст будівлі (споруди) виключно чутливі до дії ударів блискавки. 

* Органи влади чи керівництво об'єкту можуть дозволити встановити рівень III системи захисту від блискавки, якщо бли-
скавки виникають нерегулярно і/або будинок (споруда) та його вміст нечутливі до впливу блискавки.

Оцінка компонентів ризику для будівлі(споруди).
Загальні формули для компонентів ризику кожного виду втрат наступні:

R1 = RA1 + RB1 + RC1* + RM1* + RU1 + RV1 + RW1* + RZ1*
R2 = RB2 + RC2 + RM2 + RV2 + RW2 + RZ2
R3 = RB3 + RV3

R4 = RA4* + RB4 + RC4 + RM4 + RU4* + RV4 + RW4 + RZ4

* лише для будівель з небезпекою вибуху і для лікарень з реанімаційним та іншим обладнанням, відмова якого може 
зашкодити життю і здоров’ю людей.

* лише для господарств, де є можливість гибелі чи травмування тварин.

Компоненти ризику для будівлі (споруди) при ударі блискавки в будинок (споруду):
RA: Компонент ризику нанесення шкоди живим істотам в результаті ураження електричним струмом при ударі блискавки 

в будинок (споруду) або стрибку напруги на відстані 3 м від струмовідводу. Компонент визначається для втрати типу L1 і, в 
разі, коли в будинку (споруді) містяться домашні тварини, для втрати типу L4. 

RB: Компонент ризику фізичного пошкодження будівлі (споруди), викликаного іскрінням в будинку (споруді), яке може 
привести до вибуху або пожежі і наразити на небезпеку навколишнє середовище. Компонент присутній в сумарному ризику 
для всіх типів втрат (L1, L2, L3 і L4).

Rc: Компонент ризику відмови внутрішніх систем, викликаного електромагнітним імпульсом при ударі блискавки. Ком-
понент визначається для втрати типу L2 і L4, а також L1  для будівель (споруд) з небезпекою виникнення вибуху, а також 
лікарень та інших будівель (споруд), де відмова внутрішніх систем відразу створює небезпеку загибелі і травмування людей. 

Компонент ризику для будівлі (споруди) при ударі блискавки поблизу будівлі (споруди):
RM: Компонент ризику відмови внутрішніх систем, викликаного електромагнітним імпульсом при ударі блискавки. Втрати 

типу L2 і L4 можуть відбутися у всіх випадках разом з втратами типу L1 для будівель (споруд) з небезпекою виникнення вибу-
ху, а також для лікарень або інших будівель (споруд, що зводяться), де відмова внутрішніх систем відразу створює небезпеку 
загибелі і травмування людей.

Компоненти ризику для будівлі (споруди) при ударі блискавки в лінії комунікацій будівлі (споруди):
RU: Компонент ризику нанесення шкоди живим істотам внаслідок ураження їх електричним струмом при перенапруженні 

або стрибку напруги всередині будівлі (споруди). Розраховується для ризику втрати типу L1, а в сільській місцевості втрати 
типу L4 з можливістю загибелі і травмування тварин.

RV: Компонент ризику фізичного пошкодження будівлі (споруди) (пожежа або вибух, викликані іскрінням між зовнішніми 
інженерними мережами та металевими частинами, зазвичай в точці входу комунікації). В цьому випадку можуть виникнути 
всі типи втрат (L1, L2, L3 і L4). 

RW: Компонент ризику відмови внутрішніх систем, викликаного стрибками напруги у вхідних лініях комунікацій. Втрати 
типу L2 і L4 можуть відбутися у всіх випадках разом з втратами типу L1 в разі будівель (споруд) з небезпекою вибуху і для 
лікарень або інших будівель (споруд), де відмова систем відразу створює небезпеку загибелі і травмування людей.

Компонент ризику для будівлі (споруди) при ударі блискавки поблизу ліній коммуни каций будівлі (споруди): 
Rz: Компонент ризику відмови внутрішніх систем, викликаний перенапруженням на лініях комму нікацій. Втрати типу L2 

і L4 можуть відбутися у всіх випадках разом з втратами типу L1 в разі будівель (споруд) з небезпекою вибуху і для лікарень 
або інших будівель (споруд), де відмова внутрішніх систем відразу створює небезпеку загибелі і травмування людей.
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Щоб зрозуміти суть розглянемо формулу ризику детальніше:

Для певного будинку, де перебувають люди, удар блискавки може призвести до травмування чи гибелі людей. Це будуть 
втрати типу  L1 ( втрати, пов'язані із загибеллю та травмуванням людей). Цьому типу відповідає загальний ризик R1.

R1 = RA1 + RB1 + RC1* + RM1* + RU1 + RV1 + RW1* + RZ1*  означає що ризик для життя людей існує через: 

RA — безпосереднє ураження струмом блискавки 
                                           +
RB —  вибух, пожежу, руйнування будівлі, спричинені ударом блискавки.
                                           +
RC — відмову внутрішніх систем, викликану іскрінням в будинку (для лікарень з реанімаційними обладнанням 

тощо), причиною чого став струм блискавки.
                                           +
RM — відмову внутрішніх систем, викликану електромагнітним імпульсом при ударі блискавки (для будівель з небез-

пекою виникнення вибуху, а також для лікарень або інших будівель).
                                           +
RU — ураження електричним струмом при перенапруженні або стрибку напруги всередині будівлі (споруди).
                                           +
Rv  — іскріння між зовнішніми інженерними мережами та металевими частинами, зазвичай в точці входу комунікації. 

Цей компонент ймовірний для всіх типів втрат (L1, L2, L3 і L4). 
                                          +
Rw — відмови внутрішніх систем, викликані стрибками напруги у вхідних лініях комунікацій  будівель (споруд) з 

небезпекою вибуху, для лікарень та інших установ, що залежні від цих комунікацій.

Таким чином ми охоплюємо всі випадки влучання блискавки і всі ризики для життя людей і тварин, які пов’язані з об’єк-
тами влучання.                                                      

Кожен компонент ризику може бути розрахований за такою загальною формулою: 

 RX = NX • PX • LX

 де NX - кількість небезпечних подій в рік (див. Додаток А [2]); 

      PX - ймовірність пошкодження будівлі (споруди) (див. Додаток В [2]); 

      LX - непрямі втрати (див. Додаток С [2]). 

Кількість небезпечних подій NX залежить від щільності ударів блискавки в землю NG і фізичних характеристик об'єкта, 
що захищається, його околиць, ліній комунікацій і властивостей грунту.

Імовірність ушкодження Рх залежить від характеристик об'єкта, що захищається, і вжитих заходів захисту. 

Непрямі втрати Lx залежать від призначення будівлі (споруди), присутності в ній персоналу, типу надання суспільних 
послуг, можливої вартості пошкоджених товарів і  вжитих заходів захисту (втрати через вихід з ладу систем захисту). 

Примітка. Якщо пошкодження блискавкою будівлі (споруди) може викликати заподіяння шкоди околицям і навколиш-
ньому середовищу (наприклад, у вигляді хімічного або радіоактивного зараження місцевості), то такі непрямі втрати 
повинні бути додані до Lx. 

Формули для визначення компонентів RA – Rw  подані в розділі розрахунків.

Оцінка компонентів ризику для будівлі з зонами Zs

Для оцінки кожного компонента ризику будівля (споруда) може бути розділене на зони Zs з однорідними характеристи-
ками. Однак будівля (споруда) може бути єдиною зоною або її можна розглядати як єдину зону. Зони Zs головним чином 
визначають на основі:

- типу грунту або підлоги (компоненти ризику RA і RU);
- наявності вогнетривких перегородок (компоненти ризику RB і Rv);
- наявності просторових екранів (компоненти ризику Rc і RM).

Розподіл будівлі (споруди) на зони Zs повинен враховувати можливість застосування найбільш доцільних заходів захи-
сту від блискавки. Зонами Zs можуть бути відповідні зони згідно ДСТУ EN 62305-4, але це не обов’язково.
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   Розрахунок ризиків R1-R44

Для того, щоб визначити, чи необхідно забезпечувати будівлю (споруду) системою блискавкозахисту (та якщо потріб-
но, то який клас LPS вибрати), необхідно визначити ризики, що відповідають можливим втратам для об'єкту внаслідок 
удару блискавки, та порівняти їх з прийнятними ризиками.

4.1. Визначення можливих втрат для будівлі внаслідок удару блискавки

Для початку потрібно визначити, які втрати внаслідок удару блискавки є можливими для будівлі (споруди), яка розгляда-
ється. З наведених нижче 4-х можливих втрат потрібно вибрати ті, які підходять конкретно для будівлі, яка розглядається: 

L1 - загибель людей, що знаходяться в будівлі (див. 4.1.3 [2]);

L2 - порушення комунального обслуговування через пошкодження в будівлі (див. 4.1.3 [2]);

L3 - втрата культурних цінностей, що перебувають у будинку (див. 4.1.3 [2]);

L4 - збиток економічної цінності в будівлі (див. 4.1.3 [2]);

Як правило втрати L1 та L4 завжди будуть присутні, і їх потрібно враховувати для всіх будівель (споруд).

Втрату L3 потрібно брати до уваги тоді, коли будівля (споруда), що розглядається, має культурну цінність.

Втрату L2 потрібно брати до уваги тоді, коли будівля (споруда) виробляє чи постачає послуги (систем електропоста-
чання, опалення, водопостачання, водовідведення, дренажу, каналізації, газифікації, вентиляції та кондиціонування), які 
використовують інші будівлі чи споруди.

Кожному типу втрат L (L1..L4) відповідають ризики R1, R2, R3, R4 (див. пояснення і формули в кроці 3), які необхідно роз-
рахувати та порівняти їх з прийнятними ризиками RT (RT1...RT4). 

• Якщо при оцінці ризиків жоден з розрахованих ризиків для будівлі (споруди) не перевищує значення прийнятного ризику 
(R < RT), влаштування заходів захисту від блискавки буде не обов'язковим. 

• Якщо при оцінці ризиків хоча б один з розрахованих ризиків для будівлі (споруди) перевищує значення прийнятного 
ризику (R > RT), влаштування заходів захисту від блискавки буде обов'язковим. Потрібно врахувати заходи захисту від бли-
скавки (LPS, ПЗІП) та повторно розрахувати значення ризиків з врахуванням цих заходів.

• Після повторної оцінки ризиків вже з врахуванням передбачених заходів захисту, ми отримаємо нові значення ризи-
ків, які знову потрібно порівняти з прийнятним. Якщо після повторної оцінки ризиків їх значення не перевищує прийнятне 
(R < RT), то обрані заходи захисту підходять для нашої будівлі (споруди) і для неї потрібно запроєктувати LPS з тим класом, 
який був врахований при оцінці ризиків, а також передбачити влаштування ПЗІПів чи інших заходів, які ми брали до уваги 
при оцінці ризиків.

• Якщо після повторної оцінки ризиків (з врахуванням передбачених заходів захисту) отримане значення ризиків все 
одно перевищує прийнятне (R > RT), потрібно передбачити жорсткіші заходи захисту, наприклад збільшити рівень бли-
скавкозахисту з LPL ІІІ до LPL ІІ та/або передбачити влаштування ПЗІПів, якщо їх не було враховано в попередній оцінці 
ризиків. Збільшувати заходи захисту потрібно до тих пір, поки після чергової оцінки ризиків їх значення буде меншим від 
прийнятного.

• У випадках, коли ризик не може бути знижений до прийнятного рівня, повинен бути встановлений найвищий рівень 
захисту об'єкта.

4.2. Збір даних для початку розрахунку
Наступні дані можна вибрати і записати з таблиць ДСТУ EN 62305-2:2012 (дані таблиці також розміщені в додатку 2 до 

даних методичних рекомендацій) на основі фізичних характеристик будівлі, яку розглядаємо. Пропонуємо заповнити табли-
цю на наступному розвороді даними, яік підходять для будівлі (споруди), яка розглядається. Така заповнена таблиця значно 
спростить підрахунок компонентів ризиків.

Лінії комунікацій також можна ділити на ділянки, якщо це виправдано властивостями, або їх можна розглядати як одну 
ділянку. Коли розраховані компоненти ризику для вибраного типу втрат при відсутності заходів захисту, проєктувальник має 
можливість побачити які з них найбільш значущі для кінцевого значення  R.

Ідентифікація найкритичніших компонентів ризику звужує напрям прийняття рішень щодо захисту, при цьому необхідно 
враховувати економічні аспекти захисту від блискавки.
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Шаблон для заповнення табличних даних з ДСТУ EN 62305-2:2012 для розрахунку ризиків

RT - допустимий ризик (див. табл.4 [2])

NG - Кількість ударів  блискавки на 1 км² в рік

L - довжина будівлі

W - ширина будівлі

H - висота будівлі

HP - висота надбудови для будівлі складної форми

LL - довжина лінії електро-(теле-)комунікації. Якщо невідомо, приймати 1000.

CD - фактор впливу місця розташування (наявність об’єктів, дерев навколо)  
(див. табл. А.1 в додатку А [2])

CI - тип прокладання комунікації (повітряне, підземне) (див. таблицю А.2 в додатку А [2])

CT  - тип лінії комунікації (див. таблицю А.3 в додатку А [2])

CE - фактор впливу навколишнього середовища (див. таблицю А.4 в додатку А [2])

RS - опір екранування на одиницю довжини кабелю (див. В.5, В.8 в додатку B; D.1 в додатку D [2])

PTA - ймовірність зниження РА в залежності від застосовуваних заходів захисту від ураження 
електричним струмом (див. таблицю В.1 в додатку B [2])

PB - ймовірність фізичного пошкодження будівлі (наявність системи захисту від блискавки 
(LPS))  (див. таблицю 2 в додатку B [2])

PSPD - ймовірність пошкодження внутрішніх систем або системи енергопостачання при наявності 
встановлених пристроїв блискавкозахисту від перенапруги (див. табл. В.3 в додатку B [2])

CLD  - коефіцієнт, що залежить від властивостей екранування, заземлення та ізоляції ліній 
комунікації, з якими зв’язані внутрішні системи (див. табл. В.4 в додатку B [2])

CLI  -коефіцієнт, що характеризує особливості екранування, уземлення та ізоляції комунікацій 
від ударів блискавки (див. табл. В.4 в додатку B [2])

KS1 - фактор, що відноситься до ефективності екранування будівлі (див. В.4 в додатку B [2])

KS2 - фактор, що відноситься до ефективності блискавкозахисту за допомогою екранів всере-
дині будівлі (див. В.4 в додатку B [2])

KS3 - фактор, що відноситься до характеристик внутрішньої проводки (див. В.5 в додатку B [2])

KS4 - фактор, що відноситься до імпульсної витримуваної напруги:  KS4 = 1 / UW

UW - номінальна імпульсна витримувана напруга системи, встановлена виробником для облад-
нання або його частини, що характеризує зазначену здатність його ізоляції витримувати 
перенапруження. (див. Додаток 2 до даних методичних рекомендацій)

1 /  1,5 /  2,5 /  4 /  6 
 
   

PTU  - ймовірність нанесення шкоди живим створіння від удару в лінію комунікації  
(див. табл. В.6 додатку B [2])

PEB - ймовірність, що характеризує зрівнювання потенціалів і знижує значення Рі і Pv (наяв-
ність ПЗІП). (див. табл. В.7 додатку B [2])

Значення табличних даних дивіться також в додатку 2 до даних методичних рекомендацій.
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Шаблон для заповнення табличних даних з ДСТУ EN 62305-2:2012 для розрахунку ризиків (продовження)

PLD - ймовірність пошкодження внутрішніх систем (удари блискавки в з'єднані систему енерго-
постачання) (див. В.8 в додатку B [2])

PLI - ймовірність пошкодження внутрішніх систем (удари блискавки поблизу приєднаної систе-
ми енергопостачання) (див. В.9 в додатку B [2])

LТ - (для L1) збиток, що виникає через пошкодження контактним і кроковим напругою  
(залежить від призначення будівлі) (див. С.2 в додатку С [2])

LF - (для L1) шкода будівлі, що виникає в результаті фізичного пошкодження  
(залежить від призначення будівлі) (див. С.2 в додатку С [2])

LO - (для L1) шкода будівлі, що виникає в результаті пошкодження внутрішніх систем  
(залежить від призначення будівлі) (див. С.2 в додатку С [2])

rT - фактор зменшення, що залежить від типу поверхні підлоги (визначається окремо для кож-
ної зони) (див. С.3 в додатку С [2])

rP - фактор зменшення шкоди, що залежить від прийнятих протипожежних заходів  
(див. С.4 в додатку С [2])

rF - фактор зменшення шкоди, що залежить від небезпеки загоряння (див. C.5 в додатку С [2])

hZ - фактор збільшення збитку, що враховується при наявності особливої небезпеки  
(див. С.2 і таблицю С.6 в додатку С [2])

LF - (для L2) шкода будівлі, що виникає в результаті фізичного пошкодження  
(залежить від призначення будівлі) (див. С.8 в додатку С [2])

LO - (для L2) шкода будівлі, що виникає в результаті пошкодження внутрішніх систем  
(залежить від призначення будівлі) (див. С.8 в додатку С [2])

LF - (для L3) шкода будівлі, що виникає в результаті фізичного пошкодження  
(залежить від призначення будівлі) (див. С.9 в додатку С [2])

LF=0,1 для музеїв 
та галерей

LТ - (для L4) збиток, що виникає через пошкодження контактною і кроковою напругою  
(залежить від призначення будівлі) (див. С.1 в додатку С [2])

LF - (для L4) шкода будівлі, що виникає в результаті фізичного пошкодження  
(залежить від призначення будівлі) (див. С.12 в додатку С)

LO - (для L4) шкода будівлі, що виникає в результаті пошкодження внутрішніх систем  
(залежить від призначення будівлі) (див. С.12 в додатку С [2])

nZ  - кількість людей в зоні

nT  - загальна кількість людей

tZ  - час перебування людей в зоні, год/рік

        Для розрахунку L4 - економічні втрати:

cZ  - вартість об’єктів культ.призначення в зоні (див. Додаток С [2])

CA - річна вартість тварин (див. Додаток С [2])

CB - річна вартість будівлі (див. Додаток С [2])

CC- річна вартість устаткування, що знаходиться в будівлі (див. Додаток G [2])

CS - річна вартість систем в будівлі (див. Додаток G [2])

cT - повна вартість будівлі в грошовому вираженні (див. С.4, С.5 в додатку С; Е.3 в додатку Е [2])

Значення табличних даних дивіться також в додатку 2 до даних методичних рекомендацій.
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4.3. Оцінка ризику загрози для життя R1 

Спочатку визначаємо ризик R1 загрози для життя і порівнюємо з допустимим значення RT = 10-5. 

R1 = RA + RB + RC* + RM* + RU + RV + RW* + RZ*

* Тільки для будівель або споруд, в яких є небезпека вибуху, і для лікарень з електричним обладнанням для порятунку 
життя хворих, або інших споруд, в яких пошкодження внутрішніх систем відразу ж створює загрозу безпеці людей. 

• RA - компонент ризику нанесення шкоди живим істотам внаслідок ураження електричним струмом (D1) розраховують 
за формулою:   RA = Nd • PA • LA

• RВ - компонент ризику фізичного пошкодження будівлі (D2) розраховують за формулою: RВ = ND • PВ • LВ 

• RС - компонент ризику відмови внутрішніх систем (D3) розраховують за формулою: RC = ND • PC • LC

• RМ - компонент ризику відмови внутрішніх систем (D3) при ударі блискавки поблизу будівлі: RM = NM • РM • LM

• RU - компонент ризику нанесення шкоди живим істотам внаслідок ураження електричним струмом (D1) розраховують 
за формулою: RU = (NL + NDJ) • PU • LU

• RV - компонент ризику фізичного пошкодження будівлі (D2) розраховують за формулою:  RV = (NL + NDJ) • PV • LV

• RW - компонент ризику відмови внутрішніх систем (D3) при ударі блискавки поблизу будівлі: RW = (NL + NDJ) • PW • LW

• RZ - для оцінки компонента ризику відмови внутрішніх систем (D3) при ударі блискавки поблизу ліній комунікації будівлі 
(споруди) застосовують наступну формулу: RZ = NI • PZ • LZ

В електронній версії доступна тільки початкова частина методичних рекомендацій для 
ознайомлення. 

Методичні рекомендації в повному обсязі доступні тільки у друкованій версії. 
Щоб отримати друковану версію методичних рекомендацій з проектування блискав-

козахисту, надішліть заявку на емейл: sales@tdsb.com.ua, з вказанням контактного те-
лефону та поштової адреси, на яку ми зможемо відправити друкований примірник даних 
рекомендацій. 


