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Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi 
prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia 
chronionego obiektu budowlanego oraz zainstalowanych w nim urządzeń.  
Szczególnie niebezpieczne są wyładowania piorunowe w obiekty zawierające strefy zagrożone 
pożarem lub wybuchem. W takich przypadkach zapewnienie bezpieczeństwa w czasie burzy 
wymaga przestrzegania zaleceń zawartych w normach ochrony odgromowej oraz w normach 
określających wymagania dotyczące stref wybuchowych.   

Normy i zalecenia 
Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego urządzenia piorunochronne LPS (ang. Lightning 
Protection System) na obiektach budowlanych powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami 
Polskich Norm. Takie wymagania zawarto w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury [9].  
W przypadku obiektów posiadających strefy zagrożone wybuchem, podstawowe informacje dotyczące 
ochrony odgromowej znajdują się w normie PN-89/E-05003/03 [1] oraz normach serii  
PN-EN 62305 [2, 3, 4, 5]. 
W normie PN-EN 62305-3 [4] wprowadzono inne, w porównaniu z dotychczas obowiązującymi w 
normie PN-89/E-05003/03 [1], oznaczenia stref wybuchowych (tabela 1).  

Zalecenia wprowadzane przez normy serii PN-EN 62305  
Poniżej zasygnalizowano podstawowe wymagania ochrony odgromowej w strefach zagrożonych 
wybuchem, jakie wprowadza norma PN-EN 62395-3. 

• Jeśli ochrona odgromowa jest wymagana (po przeprowadzeniu oceny ryzyka wg zaleceń 
zawartych w PN-EN 62305-2 [3], to należy stosować urządzenie piorunochronne przynajmniej 
klasy II.  

• Rezystancja uziemienia układów uziomowych w obiektach zawierających materiały i 
mieszaniny wybuchowe powinna być możliwie najmniejsza, ale nie większa niż 10 Ω. 

• Poszczególne części zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (zwody, przewody 
odprowadzające i uziemiające) powinny się znajdować w odległości co najmniej 1 m od strefy 
zagrożonej wybuchem.  

• Jeśli zachowanie odległości 1 m jest niemożliwe do wykonania, to można ją zmniejszyć do ok. 
0,5 m, ale powinny być zastosowane przewody ciągłe, połączenia spawane lub prasowane. 
 

Ogólne zasady ochrony w obiektach zawierających strefy 0, 1, 2 oraz 20, 21 i 22 zestawiono w 
tabeli 2. 
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Tabela 1. Oznaczenia rodzajów stref wybuchowych 

Wyst ępuj ące w PN-89/E-05003/03 
Wyst ępuj ące w PN-EN 62305-3 

(zgodne z PN-EN 1127-1) 

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. 

Tabela 2. Zestawienie podstawowych wymagań w przypadku stref zagrożonych wybuchem  

Strefy 2 i 22 Strefy 1 i 21 Strefy 0 i 20 

Obiekty zawierające strefy 2 i 22 
nie wymagają dodatkowej 
ochrony (uzupełnienia ochrony). 
W przypadku metalowych 
urządzeń, obiektów 
technologicznych poza 
budynkami, np. reaktory, 
zbiorniki, które posiadają ścianki 
wykonane z materiałów grubości 
zgodnej z danymi z tabeli 3 
stosujemy następujące 
zalecenia: 

• nie są wymagane zwody, 

• obiekty powinny być 
uziemione zgodnie z 
wymogami norm. 

Ochrona powinna być 
wykonana analogicznie jak w 
przypadku stref 2 i 22 z 
następującymi 
uzupełnieniami: 

• odstępy izolujące 
(bezpieczne) lub inne 
części izolujące powinny 
być poza strefą, 

• wstawki izolacyjne, np. w 
rurociągach powinny być 
odpowiednio chronione, 
można zastosować 
dodatkowe iskierniki 
równolegle do wstawek.  

Analogicznie jak w strefach 1 i 21, ale 
należy zastosować dodatkowe 
uzupełnienia: 

• połączenia wyrównawcze 
wykorzystywane do celów ochrony 
odgromowej pomiędzy 
elementami instalacji 
piorunochronnej a innymi 
instalacjami należy wykonać w 
porozumieniu z operatorami tych 
instalacji, 

• połączenia wyrównawcze 
wykorzystujące iskierniki należy 
również wykonać za 
porozumieniem z operatorami 
systemów. 

Wolno stojące obiekty technologiczne zawierające strefy 0 i 20 należy chronić analogicznie jak w 
przypadku stref 1 i 2 oraz 21 i 22 z następującymi uzupełnieniami: 

• urządzenia elektryczne lub elektroniczne wewnątrz zbiorników zawierających płyny łatwopalne 
powinny być odpowiednie do takich zastosowań, 

• zamknięte zbiorniki (pojemniki) stalowe zawierające strefy 0 i 20 powinny mieć ścianki o grubości co 
najmniej 5 mm w miejscach prawdopodobnego uderzenia pioruna. W przypadku ścianek cieńszych 
należy stosować zwody do ochrony przed bezpośrednim wyładowaniem. 
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• Strefy zagrożone wybuchem nie powinny się znajdować bezpośrednio pod metalowym 
pokryciem dachu, jeśli możliwa jest jego perforacja lub mogą wystąpić przeskoki iskrowe 
pomiędzy poszczególnymi elementami pokrycia.  

• Minimalne grubości blach, które można wykorzystać do odprowadzania prądu piorunowego, 
zestawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Minimalne grubości blach stosowanych w urządzeniach technologicznych do odprowadzenia 
prądu piorunowego 

Materiał Grubo ść t1 
[mm] 

Grubo ść t2 
[mm] 

Ołów 2,0 – 

Stal (nierdzewna, ocynkowana)  0,5 4 

Tytan 0,5 4 

Miedź 0,5 5 

Aluminium 0,65 7 

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.  

 

• Jeśli zbiorniki stalowe mają cieńsze ściany, należy zastosować urządzenie piorunochronne na 
zbiornikach lub zwody pionowe obok zbiorników (rys. 1) lub mocowane na zbiornikach (rys. 2). 

 
Rys. 1. Zwody pionowe do ochrony odgromowej zbiorników o grubości ścianek mniejszej od 
wymaganej  
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Rys. 2. Ochrona odgromowa zbiorników o grubości ścianek mniejszej od wymaganej 
  

• Połączenia wyrównawcze wykonane przy pomocy zacisków są dopuszczalne, jeśli nie będzie 
ikrzenia przy przepływie prądów piorunowych. Połączenia zaciskowe są dopuszczalne (rys. 3), 
jeśli ochrona przed zapłonem została sprawdzona za pomocą prób. 

 

       

   

Rys. 3. Przykłady połączeń wyrównawczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem [20] 
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• Wykonując połączenia z rurociągami, należy stosować takie rozwiązania, które zapewnią brak 
iskrzenia przy przepływie prądów piorunowego (np. połączenia spawane).  

Iskierniki izolacyjne, wykorzystywane do połączeń wyrównawczych instalacji, na których trwale 
nie występuje potencjał elektryczny, lub izolowanych od ziemi, powinny być poddane próbom na 
działanie prądów udarowych symulujących przepływ części rozpływającego się prądu 
piorunowego.  
W proponowanym zakresie badań [19], uwzględniając zróżnicowane zagrożenie piorunowe 
iskierników, wprowadzono możliwość wykorzystania prądów udarowych o wartościach 
szczytowych od 5 kA do 100 kA (tabela 4). 
Iskierniki przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (rys. 4 i 5). powinny być 
dostosowane do montażu w tych strefach.  

Tabela 4. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prądy udarowe stosowane do 
badania iskierników izolacyjnych 

Klasyfikacja                Ipmax Q W/R T1 T 

H 100 kA ± 10% 50 As ± 10% 2,5MJ/Ω ± 20% ≤ 50 µs ≤ 2 ms 

N 50 kA ± 10% 25 As ± 10% 0,63MJ/Ω ± 20% ≤ 50 µs ≤ 2 ms 

1L 25 kA ± 10% 12,5 As ± 10% 0,16MJ/Ω ± 20% ≤ 50 µs ≤ 2 ms 

2L 10 kA ± 10% 5 As ± 10% 25 kJ/Ω ± 20% ≤ 50 µs ≤ 2 ms 

3L 5 kA ± 10% 2,5 As ± 10% 6,3 kJ/Ω ± 20% ≤ 50 µs ≤ 2 ms 

                      

                     

Rys. 4. Przykłady zastosowań iskierników izolacyjnych testowanych prądami udarowymi  
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Rys. 5. Przykłady montażu iskierników   

 

W normie PN-EN 62305-3 zawarto także ogólne zalecenia dotyczące uziemiania zbiorników, 
sposobów połączeń ścian zbiornika z pływającym dachem, uziemiania rurociągów (tabela 5). 

Podsumowanie  
Ograniczenia zagrożenia piorunowego w obiekcie posiadającym strefy zagrożone wybuchem 
wymaga zastosowania odpowiednio zaprojektowanego i wykonanego urządzenia 
piorunochronnego. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania, dotyczące ochrony 
odgromowej, jakie wprowadzają nowe normy serii PN-EN 62305.  

Dodatkowo należy zauważyć, że kompleksowa ochrona urządzeń oraz systemów elektrycznych i 
elektronicznych zainstalowanych w takim obiekcie wymaga zastosowania urządzeń 
ograniczających przepięcia w obwodach iskrobezpiecznych, obwodach przesyłu sygnałów oraz w 
instalacji elektrycznej.  
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Tabela 5. Podstawowe zalecenia dotyczące obiektów zagrożonych wybuchem wg PN-EN 62305-3 

Obiekt Podstawowe wymagania, szczegóły w Zał ączniku informacyjnym D 

 

 

 

 

Obiekty zawierające stałe 
materiały wybuchowe 

Należy ocenić wrażliwość materiału wybuchowego na bezpośrednie 
oddziaływanie impulsowego pola elektromagnetycznego wywołanego przez 
wyładowanie piorunowe i zastosować odpowiednie połączenia wyrównawcze. 

Preferowane izolowane urządzenie piorunochronne. 

Obiekty objęte osłoną stalową o grubości 5 mm (7 mm aluminium) nie 
wymagają dodatkowej ochrony. 

Należy stosować urządzenia do ograniczania przepięć umieszczane na 
zewnątrz przestrzeni, w których są składowane materiały wybuchowe. Jeśli 
układy SPD są umieszczane wewnątrz pomieszczeń, to powinny być w 
wykonaniu przeciwwybuchowym lub umieszczane w obudowach 
przeciwwybuchowych.  

 

 

Stacje benzynowe 

Rurociągi należy połączyć bezpośrednio lub przez iskierniki przeznaczone do 
montażu w strefach zagrożonych wybuchem ze stalowymi konstrukcjami oraz 
szynami kolejowymi (jeśli istnieją). Należy uwzględnić występowanie prądów 
powrotnych, prądów błądzących, układy chronione katodowo itp. 

 

 

Zbiorniki zasobnikowe 

Zbiorniki stalowe o grubości ścian nie mniejszej niż 5 mm lub 7 mm 
aluminium, bez przerw iskrowych nie wymagają dodatkowej ochrony. 

Zbiorniki lub rurociągi pokryte ziemią nie wymagają instalowania zwodów. 

Urządzenie elektryczne i elektroniczne stosowane wewnątrz tych obiektów 
powinny być dostosowane do tego rodzaju pracy. 

 

 

 

Zbiorniki z pływającymi  
dachami 

Dach zbiornika należy skutecznie połączyć z główną powłoką zbiornika. 

Należy zredukować do możliwie najniższego poziomu ryzyko ewentualnego 
zapłonu mieszaniny wybuchowej wywołanego przez iskrzenie. 

Należy wykonać w odstępach co ok. 1,5 m wokół obwodu dachu wielokrotne 
połączenia bocznikowe między pływającym dachem a powłoką zbiornika.  

Jeśli na dachu jest drabina, to na zawiasach pomiędzy drabiną a 
wierzchołkiem zbiornika oraz pływającym dachem powinny być zastosowane 
giętkie przewody o szerokości 35 mm.  

W przypadku braku drabiny należy zastosować jeden lub więcej przewodów 
o szerokości 35 mm między powłoką zbiornika a pływającym dachem. 

 

 

Rurociągi  

Nadziemne rurociągi metalowe na zewnątrz urządzeń obiektów 
produkcyjnych należy łączyć co ok. 30 m z układem uziomowym lub do 
uziomu pionowego albo poziomego.  

W długich liniach przesyłu cieczy palnych w pompowniach na odcinkach 
przesuwnych itp. wszystkie rurociągi łącznie z rurami osłonowymi należy 
mostkować przewodami o przekroju co najmniej 50 mm2.  

Do mostkowania wstawek izolacyjnych należy zastosować iskierniki.  
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