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Zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do 
ziemi bez szkody dla chronionego obiektu oraz w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz 
ludzi. Wyładowania piorunowe są szczególnie groźne dla urządzeń i systemów pracujących w 
zautomatyzowanych zakładach przemysłu chemicznego i petrochemicznego, obiektach 
gazowniczych kubaturowych i technologicznych, oczyszczalniach ścieków oraz w stacjach 
benzynowych. W powyższych obiektach może wystąpić konieczność zastosowania ochrony 
odgromowej w obszarach zagrożonych wybuchem. W takich przypadkach szczególnie istotne jest:  

• właściwe zaprojektowanie i montaż instalacji piorunochronnej, 

• dobór i rozmieszczenie urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji eklektycznej oraz 
systemach przesyłu sygnałów.  

Należy zwrócić uwagę na eliminację przeskoków iskrowych oraz ograniczanie przepięć w 
obwodach iskrobezpiecznych.  

Szczegółowe zasady ochrony odgromowej w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem zawiera 
norma PN-93/E-05003/03.  

W normach międzynarodowych [4, 9] wprowadzanych w kraju po roku 2001 praktycznie brak 
zaleceń dotyczących powyższego zagadnienia.  

W roku 2006, z celu ujednolicenia istniejących norm i zaleceń, w Unii Europejskiej, a następnie w 
Polsce (jako normy uznaniowe), wprowadzono cztery normy omawiające całość zagadnień ochrony 
odgromowej. Są to normy:  

PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 62305-2:2008,, Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach. 

Obecnie normy serii PN-EN 62305 zastępują dotychczasowe normy dotyczące ochrony 
odgromowej obiektów budowlanych, które były w wykazie Polski Norm w rozporządzeniu w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2010 r. Nr 239, poz. 1597). 

Poniżej przedstawione zostaną ogólne zasady ochrony odgromowej i omówione różnice 
występujące w dotychczasowych i wprowadzanych normach.  



Ryzyko szkód piorunowych 
W nowym podejściu do ochrony odgromowej miarą zagrożenia piorunowego obiektu oraz 
skuteczności zastosowanych środków ochrony jest ryzyko spodziewanych szkód R.  

Oszacowanie istniejącego ryzyka wymagane jest przy określaniu: 

• poziomu ochrony odgromowej obiektów budowlanych, 

• potrzeby stosowania urządzeń ograniczających przepięcia w obwodach iskrobezpiecznych [10, 11]. 

Szczegółową metodykę analizy oraz oceny uszkodzeń powodowanych przez wyładowania 
piorunowe zawarto w normie ochrony odgromowej IEC 62305-2.  

W normie tej wyróżnione komponenty ryzyka uszkodzenia instalacji i urządzeń ukierunkowano na 
przedstawione w tabeli 1 przyczyn szkód S, rodzajów szkód D oraz rodzaje strat L. 
 

Tabela 1. Przyczyny i rodzaje szkód oraz rodzaje strat  

Miejsce trafienia Przyczyna   
szkody 

Obiekt Instalacje zewnętrzne 

Rodzaj  

szkody 

Rodzaj straty Rodzaj 
szkody 

Rodzaj 
straty 

 

Trafienie w obiekt 

 

S1 

D1 

D2 

D3 

L1, L4** 

L1, L2, L3, L4 

L1*, L2, L4 

 

D2 

D3 

 

L2’, L4’ 

L2’, L4’ 

Trafienie w ziemię w pobliŜu 
obiektu 

S2 D3 L1*, L2, L4   

Trafienie w instalacje 
zewnętrzne 

 

S3 

D1 

D2 

D3 

L1, L4** 

L1, L2, L3, L4 

L1*, L2, L4 

 

D2,  

D3 

 

L2’, L4’ 

L2’, L4’ 

Trafienie w ziemię w pobliŜu 
instalacji zewnętrznych 

S4 D3 L1*, L2, L4 D3 L2’, L4’ 

    * - w przypadku szpitali i obiektów o zagrożeniu wybuchem; 

    ** - w przypadku obiektów rolniczych (utrata zwierząt hodowlanych) 

W tabeli 1 wyróżniono następujące rodzaje szkód i strat: 

Rodzaje szkód: 

D1 - porażenie wskutek napięć dotykowych i krokowych, 

D2 - uszkodzenie mechaniczne, termiczne, chemiczne, pożar, wybuch itp., 

D3 - uszkodzenie lub zakłócenie pracy systemu wskutek przepięć. 

Rodzaje strat: 

L1 - utrata życia, 

L2 - utrata usług publicznych, 

L3 - utrata dziedzictwa kulturowego, 

L4 - straty materialne. 

W obiektach wyposażonych w środki ochrony odgromowej ryzyko spodziewanych szkód R jest 
zwykle znacznie mniejsze od jedności. Przyjmuje się, że w takich przypadkach ryzyko powstania 
szkody może być wyznaczone z przybliżonej zależności: 

LPNR ⋅⋅=  



gdzie: N – średnia roczna liczba wyładowań oddziałujących na obiekt, urządzenia i wychodzące z 
niego instalacje, 

P – prawdopodobieństwo wywołania przez pojedyncze wyładowanie określonej szkody lub 
zakłócenia nie tolerowanego przez urządzenia lub instalacje w obiekcie, 

L – współczynnik pozwalający oszacować rozmiary powstałej szkody. 

Zgodnie z koncepcją zawartą w normie IEC 62305-2, ryzyko dla danego przypadku szkody lub 
straty jest sumą odpowiednich komponentów ryzyka, z których każdy może być wyznaczony na 
podstawie przedstawionego wzoru. Poszczególne komponenty ryzyka są ukierunkowane na 
określone przyczyny szkód (S), rodzaje szkód (D) oraz rodzaje strat (L).  

Klasyfikację poszczególnych komponentów ryzyka związanego z oddziaływaniem doziemnych 
wyładowań piorunowych na obiekt budowlanych przedstawiono w tabeli 2.  

Należy zaznaczyć, że w normie EN 62305-3 sugerowane jest, w przypadku ochrony w strefach 
zagrożonych wybuchem, zastosowanie rozwiązań wymaganych przez II poziom ochrony 
odgromowej.  
W przypadku dużego zagrożenia piorunowego oraz konieczności zapewnienia pewnego i 
niezawodnego działania urządzeń wrażliwych na przepięcia może zaistnieć konieczność stosowania 
rozwiązań wymaganych przez I poziom ochrony. 

Tabela 2. Komponenty ryzyka związanego z oddziaływaniem wyładowań na obiekt budowlany 
ukierunkowane na poszczególne rodzaje oraz przyczyny szkód 

 Przyczyna 
szkody 

Rodzaj   
szkody 

S1 

Trafienie w 
obiekt 

S2 

Trafienie w 
ziemię w 

pobliżu obiektu 

S3 

Trafienie w linię 
zewnętrzną 

S4 
Trafienie w 

ziemię w pobliżu 
linii zewnętrznych 

Ryzyko związane z 
określonym 

rodzajem szkody 

D1 RA  RU  RU + RA 

D2 RB  RV  RB + RV 

D3 RC RM RW RZ 
RC + RM + RW + RZ 

Ryzyko związane z 
określoną przyczyną 
szkody 

 

RA + RB + 
RC 

 
RM + RU + RV + RW + RZ  

 
 

 

Jeśli przeprowadzona analiza wykaże niewielkie zagrożenie piorunowe oraz brak urządzeń 
wrażliwych na napięcia i prądy udarowe to można wybrać III poziom ochrony odgromowej.  

Ochrona odgromowa obiektów zagrożonych wybuchem 
Podstawowe informacje dotyczące ochrony odgromowej obiektów zagrożonych wybuchem 
znajdują się w normach PN-89/E-05003/03 i PN-EN 62305-3. Niestety występują w nich różnice w 
oznaczeniach stref zagrożonych wybuchem (Tabela 3).  

Poniżej, omawiając środki ochrony odgromowej, będą wykorzystywane oznaczenia zgodne z tymi, 
jakie występują w normie, która je określa. Dzięki temu można zaobserwować zmiany, jakie 
wprowadza norma PN-EN 62395-3. 

Zwody 
Do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego występującym podczas 
bezpośredniego wyładowania atmosferycznego w obiekt wykorzystywane są zwody naturalne i 
sztuczne.  



W obiektach zaliczanych do kategorii Z0 i Z1 należy stosować zwody poziome niskie lub 
podwyższone. Tworzą one na dachu obiektu sieć o okach, których boki są nie większe od 10m.  

Tabela 3. Oznaczenia rodzajów stref wybuchowych 

Zgodnie z normą PN-89/E-05003/03 Zgodnie z normą EPN-EN 62305-3 

Kategoria Z0  – obszar, w którym mieszanina 
wybuchowa gazów i/lub par cieczy łatwopalnych 
z powietrzem występuje stale lub długotrwale.  

Strefa 0  – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa 
zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, 
pary lub mgły z powietrzem występuje stale lub przez długie 
okresy lub często. 

Kategoria Z1  – obszar, w którym istnieje 
prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny 
wybuchowej gazów i/lub par cieczy łatwopalnych 
z powietrzem w normalnych warunkach pracy.  

Strefa 1  – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa 
zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, 
pary lub mgły z powietrzem może czasami wystąpić w 
trakcie normalnego działania. 

Kategoria Z2  – obszar, w którym wystąpienie 
mieszaniny wybuchowej gazów i/lub par cieczy 
łatwopalnych z powietrzem jest mało 
prawdopodobne, a jeśli mieszanina ta wystąpi, 
to będzie utrzymywana krótkotrwale.  

Strefa 2  – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa 
zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, 
pary lub mgły z powietrzem nie występuje w trakcie 
normalnego działania, a w przypadku wystąpienia trwa 
krótko. 

Kategoria Z10  – obszar, w którym mieszanina 
wybuchowa pyłów palnych z powietrzem 
występuje długotrwale lub często.  

Strefa 20  – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w 
postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale lub 
przez długie okresy lub często 

Kategoria Z11  – obszar, w którym zalegające 
pyły mogą stworzyć krótkotrwale mieszaninę 
wybuchową na skutek przypadkowego 
zawirowania.  

Strefa 21  – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w 
postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami 
wystąpić w trakcie normalnego działania. 

 Strefa 22  – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w 
postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w 
trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia 
trwa krótko. 

Dopuszczalne jest zwiększenie jednego z wymiarów oka sieci do 12m pod warunkiem jednoczesnego 
zmniejszenia drugiego boku do 8 m. Stosowanie układu siatki zwodów o wymiarach 10m x 10m zaleca 
również norma PN-EN 62395-1 w przypadku II poziomu ochrony odgromowej.  

Jeśli tylko część budynku zostanie zakwalifikowana do kategorii Z0 lub Z1 to oka sieci zwodów 
urządzenia piorunochronnego chroniącego tą część budynku powinny jednym modułem zachodzić nad 
niezagrożoną część budynku (lub część o mniejszym zagrożeniu).  

Obiekty budowlane zaliczane do kategorii Z2 powinny być również chronione przy pomocy zwodów 
poziomych niskich lub podwyższonych, które tworzą sieć o wymiarach 15m×15m. Taki układ siatki 
zwodów jest również wymagany w przypadku III poziomu ochrony.  

Obszary nad kominkami wentylacyjnymi zaliczane do strefy Z1 należy chronić przy pomocy zwodów 
nieizolowanych pionowych lub poziomych wysokich.  

Zalecane jest stosowanie, co najmniej 2 zwodów tak usytuowanych, aby zagrożone urządzenia 
znajdowało się w strefie ochronnej wewnętrznej zwodów. Dopuszczalne jest również stosowanie 
jednego zwodu pionowego usytuowanego bezpośrednio na kominku.  

W przypadku wyrzucania mieszanin wybuchowych na wysokości wykluczające stosowanie zwodów 
należy zastosować środki uniemożliwiające przedostanie się ognia do wnętrza budynku. 

 W normie EN 62395-3 pojawia się wymaganie umieszczania wszelkich części zewnętrznego 
urządzenia piorunochronnego (zwody i przewody odprowadzające) w odległości 1 m od stref 



zagrożonych wybuchem. Jeśli takie ułożenie jest niemożliwe to dopuszcza się układanie 
przewodów 0,5 m wewnątrz strefy, ale przewody odprowadzające powinny być ciągłe.  

Odstępy bezpieczne  
Dobierając układ zwodów należy stworzyć odpowiednią strefę ochroną oraz uniemożliwi ć 
wystąpienie przeskoków iskrowych od zwodów do chronionych urządzeń. Oceniając możliwości 
wystąpienia takich przeskoków należy uwzględnić [1, 3]: 

• parametry prądu piorunowego, 

• rodzaj materiału izolacyjnego jaki występuje między elektrodami, 

• rozpływ prądu w obiekcie budowlanym, 

• odległość od miejsca zbliżenia, w którym może wystąpić przeskok, do najbliższego 
połączenia wyrównawczego lub ziemi liczona wzdłuż przewodu w którym płynie prąd 
piorunowy. 

Dokładne wyznaczenie odstępów bezpiecznych jest zadaniem bardzo trudnym i w normach 
ochrony odgromowej przyjęto określać minimalne wartości odstępów bezpiecznych przy pomocy 
prostych zależności, które zestawiono w tabeli 4.  

Tabela 4. Wzór do wyznaczania minimalnych odstępów bezpiecznych s 

Odst ępy izolacyjne 

Układ przestrzenny Zależność określająca odstęp izolacyjny 

 

 

L
k

k
ks

m

c
i ⋅≥     

L - długość w metrach  

 

Długość mierzona wzdłuż przewodu 
odprowadzającego od punktu 
rozpatrywanego zbliżenia do punktu 
najbliższego połączenia wyrównawczego. 

Warto ści współczynników wyst ępujących w równaniu okre ślającym odst ęp izolacyjny  

Współczynnik Warto ść 

 

ki - uzależniony od klasy LPS 

0,08 - I klasa LPS 

0,06 - II klasa LPS 

0,04 - III i IV klasa LPS 

km- uzależniony od materiału 
odstępu izolacyjnego 

1- powietrze 

0,5 - beton, cegła 

 

 

kc- uzależniony od rozpływu 
prądu w przewodach LPS 

Układ uziemienia typu A Układ uziemienia typu B 

1 - zwód pionowy i 1 przewód 
odprowadzający, 

0,66  - zwód poziomy i 2 
przewody odprowadzające, 

0,44  -  sieć zwodów oraz 4 i 
więcej przewodów 
odprowadzających 

1 - zwód pionowy i 1 przewód 
odprowadzający, 

0,5…1 - zwód poziomy i 2 przewody 
odprowadzające, 

0,25 … 0,5 -  sieć zwodów oraz 4 i 
więcej przewodów odprowadzających 



W urządzeniach piorunochronnych, w których nie następuje rozpływ prądu piorunowego, 
współczynnik kc = 1. Zwiększenie liczby przewodów odprowadzających powoduje zmniejszenie 
wartości tego współczynnika.  

W tabeli 5 zebrano podstawowe dane dotyczące wartości współczynników kc . Jeżeli zachowanie 
powyższych odstępów nie jest możliwe należy zastosować w miejscach zbliżenia połączenia 
wyrównawcze bezpośrednie lub wykorzystujące iskierniki.  

 

Tabela 5. Wartości współczynników kc w zależności od liczy przewodów odprowadzających oraz 
typu uziomów.  

Ogólny charakter instalacji  System  
uziomowy typu A 

System uziomowy typu B  
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Kąty ochronne  
Zalecenia norm ochrony odgromowej [3, 7] uzależniają wartości kątów ochronnych od poziomów 
ochrony wymaganych dla rozważanego obiektu oraz wysokości zwodów ( rys. 1 i 2). 

W niektórych przypadkach wyznaczając przestrzeń chronioną tworzoną przez pojedynczy zwód 
pionowy należy uwzględnić więcej niż jeden kąt ochronny. 

W przykładzie przedstawionym na rys. 2 do wyznaczania przestrzeni chronionej tworzonej przez 
zwód umieszczony na dachu obiektu budowlanego należy przyjąć: 

• kąt α1 na dachu obiektu - wartość kąta uzależniona od wysokości zwodu liczonej od 
powierzchni dachu, 



• kąt α2 obok obiektu - dobrany z uwzględnieniem sumy wysokości obiektu i zwodu. 

 
 

      

Rys. 1. Uzależnienie kątów ochronnych od poziomów ochrony oraz wysokości zwodów  

 

Możliwe jest również wyznaczanie przestrzeni chronionej stosując zasadę toczącej się po dachu 
kuli. W takim przypadku określając przestrzeń chronioną w układzie dwu zwodów pionowych 
należy wyznaczyć najniższy punkt kuli (rys. 3.) nazywany również strzałką ugięcia p.  

 

 

 

Rys. 2. Przestrzenie chronione tworzone przez pojedynczy zwód pionowy  
 

 

Wartość p, w zależności od wysokości zwodów pionowych h odległości między nimi d oraz 
promienia kuli R, określa zależność:  

)
2

(
2

2 d
RRp −−=  



Zmiany wartości p w funkcji odległości d między zwodami d dla różnych wartości promienia kuli R  
( R = 20 m, 30 m, 45 m i 60 m co odpowiada odpowiednio I, II, II i IV poziomowi ochrony) 
przedstawia rys. 4. 

 

   

 
 

Rys. 3. Wyznaczanie przestrzeni chronionej tworzonej przez układ dwu zwodów 

 

Rys. 4. Zmiany wartości p w zależności od odległości d między zwodami oraz poziomu ochrony  

Przewody odprowadzające i uziemienia 
 

Przewody odprowadzające, których liczba nie może być mniejsza od 2, należy umieścić wokół budynku 
w odstępach nie mniejszych od 10m. W pierwszej kolejności należy wykorzystywać przewodzące 
elementy konstrukcyjne obiektu.  

Jeśli taka możliwość nie występuje, lub tworzony system jest niekompletny, należy zastosować 
dodatkowe przewody odprowadzające sztuczne. W przypadku stosowania rozwiązań wymaganych 
przez wyznaczony poziom ochrony odstępy mogą wynosić 20m, 15m lub 10m (tabela 6.). 



Przewody odprowadzające, w których może wystąpić znaczna część prądu piorunowego, nie 
powinny być prowadzone w strefach Z1. Jeśli nie ma innej możliwości i są prowadzone to nie 
powinny mieć w tych strefach połączeń lub połączenia spawane w osłonie przeciwwybuchowej.  

 

Tabela 6. Średnie odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi  

PN-89/E-05003/02 PN- IEC 61024-1 i PN-EN 62305-1 

Stopień ochrony Średnia  

odległość 

Poziom  

ochrony 

Średnia  

odległość  

Obiekty zagrożone wybuchem mieszanin par i 
pyłów z powietrzem   

10m III 20m 

Zbiorniki naziemne zagrożone wybuchem mie-
szanin par i pyłów z powietrzem   

10m II 15m 

I 10m 

 

Rezystancja uziemienia urządzeń piorunochronnych, w zależności od rodzaju gruntu i uziomu, [2] nie 
powinna przekraczać odpowiednio: 7Ω, 10Ω  i 15Ω [2] lub 10Ω  wg. PN-EN 62395-3. 

Zewnętrzna ochrona urządzeń technologicznych poza budynkami 
Typowe urządzenia technologiczne (np. zbiorniki, rurociągi, aparaty wyposażone w zawory, kominki, 
złącza) mogą znajdować się w całości lub częściowo nad lub pod ziemią. Ochrona odgromowa takich 
urządzeń powinna być dostosowana do ich konstrukcji, wyposażenia i rozmieszczenia oraz 
zastosowanych rozwiązań antykorozyjnych.  

Metalowe urządzenia technologiczne znajdujące się poza budynkami i zawierające media wybuchowe 
wymagają ochrony przed bezpośrednim trafieniem, jeśli grubość ścianki tych urządzeń jest mniejsza od  
5 mm lub, gdy zawarte w nich media mogą wydostawać się na zewnątrz do atmosfery. Inne wartości 
minimalnych grubości określono w normie PN-EN 62305-3 (tabela 7). 
W przypadku wykonania z blach o grubości mniejszej od wybranych z tabeli należy zastosować zwody 
nieizolowane pionowe lub poziome podwyższone lub wysokie.  

 

Tabela 7. Minimalne grubości blach stosowanych w urządzeniach technologicznych do odprowadzenia 
prądu piorunowego 

Materiał Grubo ść t1 
mm 

Grubo ść t2 
mm 

Grubo ść t3 
mm 

Ołów 2,0 – - 

Stal (nierdzewna, ocynkowana)  0,5 4 2,5 

Tytan 0,5 4 - 

Miedź 0,5 5 2,5 

Aluminium 0,65 7 2,5 

Cynk 0,7 – - 

Grubość t1 - istnieje możliwość wytopienia otworu w blasze w punkcie wpłynięcia prądu piorunowego ,  

Grubość t2 - w miejscu wpłynięcia prądu piorunowego wystąpi jedynie wzrost temperatury blachy ,  
Grubość t3 - istnieje możliwość wytopienia otworu w blasze w punkcie wpłynięcia prądu piorunowego 
(metalowe rury lub zbiorniki -  jeśli perforacja nie stworzy niebezpiecznej sytuacji). 

 



Zbiorniki metalowe pokryte warstwą ziemi o grubości ponad 0,5m nie wymagają ochrony. Jeśli 
warstwa jest cieńsza to należy zastosować zwody poziome nieizolowane ułożone na powierzchni ziemi. 
Typowe uziomy w takich obiektach: 

• nadziemne zbiorniki i aparaty technologiczne - uziomy otokowe, 

• nadziemne rurociągi – uziomy poziome ułożone wzdłuż trasy, co najmniej czterech końcowych 
podpór oraz uziomy pionowe lub poziome przy podporach z przewodami odprowadzającymi. 

W normie PN-EN 52305-3 pojawia się zalecenie łączenia rurociągów ułożonych nad ziemią z 
uziomem co ok. 30m.  

Wewnętrzna ochrona odgromowa 
W przypadku ochrony obiektów i urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem podstawowym 
zadaniem ochrony wewnętrznej jest zapobieganie przeskokom iskrowym pod wpływem 
bezpośredniego lub pośredniego (za pomocą pola elektromagnetycznego) oddziaływaniu prądu 
piorunowego. Podstawowym sposobem ochrony przed przeskokami iskrowymi jest zachowanie 
odpowiednich odstępów izolacyjnych lub zwieranie przewodzących elementów w miejscach, w 
których mogą wystąpić przeskoki iskrowe.  

W obiektach o konstrukcji stalowej lub żelbetowej znacznie częściej stosowana ekwipotencjalizacja 
wykorzystująca połączenia wyrównawcze bezpośrednie lub ochronnikowe.  

Połączeniami wyrównawczymi bezpośrednimi należy objąć wszystkie: 

• urządzenia metalowe znajdujące się wewnątrz obiektów i wprowadzane do nich, 

• metalowe elementy urządzeń i konstrukcji w obszarach zagrożonych wybuchem i poza tymi 
obszarami,  

Izolacyjne złącza rurociągów i aparatów technologicznych powinny być zbocznikowane. Jeśli 
bezpośrednie bocznikowane wstawek izolacyjnych jest niedopuszczalne (np. monobloki w 
gazociągach), to należy je zbocznikować przy pomocy iskierników. Iskierniki stosowane w strefach Z1 
i Z2 powinny mieć obudowę przeciwwybuchową.  

Jeśli stosowana aparatura kontrolno-pomiarowa wymaga stosowania oddzielnych uziemień, to 
uziemienia te powinny być również połączone z pozostałą częścią uziemień przy pomocy iskierników.  

Podsumowanie 
Poprawne zaprojektowanie i wykonanie urządzenia piorunochronnego wymaga przyjęcia 
odpowiedniej dla chronionego obiektu koncepcji ochrony i ścisła jej realizacja. Jest to szczególne 
ważne w przypadku obiektów, w których występują strefy zagrożone wybuchem. W artykule 
ograniczono się jedynie do przedstawienie wybranych zagadnień ochrony odgromowej takich stref 
oraz zestawienia różnic, jakie występują w istniejących i wprowadzanej normie europejskiej.  
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