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Andrzej Sowa 

Podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt budowlany w jego wnętrzu następuje gwał-
towny skok potencjałów uziemionych elementów. Źródłem powstającego zagrożenia jest prąd piorunowy 
wpływający do instalacji piorunochronnej lub do przewodzących elementów konstrukcyjnych budynku i 
odprowadzany do uziomu. W typowym przypadku w przewodach odprowadzających mogą popłynąć prą-
dy o wartościach szczytowych od kilkunastu do kilkudziesięciu kA, a skoki potencjałów elementów 
uziemionych dochodząc do znacznych wartości ( kilkadziesiąt - kilkaset kV lub nawet wyższe).  
Wewnątrz obiektów budowlanych, w których brak systemu wyrównywania potencjałów lub został on 
wykonany w sposób nieprawidłowy powstaną skoki lub różnice potencjałów powodujące: 

• zagrożenie porażeniowe ludzi przebywających wewnątrz obiektu, 
• uszkodzenia urządzeń, 
• uszkodzenia instalacji elektrycznej oraz linii przesyłu sygnałów, 
• zagrożenie pożarowe.  

Ochronę przed tego rodzaju zagrożeniem zapewnia wyrównywanie potencjałów:  

- wszelkich instalacji przewodzących wprowadzanych do obiektu, 

-  instalacji przebiegających wewnątrz obiektu w zależności od ich usytuowania i rodzaju obiektu. 

Ogólne zasady wyrównywania potencjałów 

W normach dotyczących ochrony odgromowej (PN-86/E-05003/01, 03, 04)  stwierdzono, że wszelkie in-
stalacje przewodzące wprowadzane do obiektu oraz instalacje przebiegające wewnątrz obiektu należy ob-
jąć ekwipotencjalizacją. Ekwipotencjalizację należy wykonać za pomocą połączeń wyrównawczych : 

• bezpośrednich między urządzeniem piorunochronnym a instalacjami i urządzeniami, na których trwa-
le nie występuje potencjał elektryczny, 

• ochronnikowym między urządzeniami piorunochronnym a izolowanymi od ziemi oraz znajdującymi 
się pod napięciem przewodami urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

W przypadku połączeń wyrównawczych instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym o 1 
kV należy uwzględnić, że: 

♦ „przy wprowadzaniu elektroenergetycznych linii kablowych w płaszczach metalowych lub  w osło-
nach metalowych należy łączyć płaszcze te i osłony z urządzeniem piorunochronnym, 

♦ w instalacjach zerowanych należy połączyć przewód zerowy * (* - nazewnictwo stosowane w normie) 
z urządzeniem piorunochronnym, 
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♦ w instalacjach z przewodem zerowymi i uziemieniem ochronnym należy łączyć przewód zerowy z 
urządzeniem piorunochronnym przez odgromnik bez względu na układ połączeń punktu zerowego 
transformatora, 

♦ w instalacjach z uziemieniem ochronnym bez przewodu zerowego należy połączyć z urządzeniem pio-
runochronnym przez odgromnik jeden z przewodów fazowych bez względu na układ połączeń trans-
formatora * ”. 

Należy zaznaczyć, iż wymóg połączenia tylko jednego przewodu fazowego z urządzeniem pio-
runochronnym zostaje zastąpiony zaleceniem łączenia każdego z przewodów fazowych przez odgromnik 
z urządzeniem piorunochronnym. 
W normach ochrony odgromowej wspomniano również o połączeniach wyrównawczych instalacji tele-
komunikacyjnych, sygnalizacyjnych stwierdzając, że:    
- „Urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujące, techniki cyfrowej), których działanie w sposób 

niedopuszczalny może być zakłócane niskimi wartościami napięć, wywoływanych przepływem prądu 
piorunowego w urządzeniach piorunochronnych, należy chronić za pomocą ochronników”. 

- „ Ochronniki należy łączyć miedzy przewodem zasilającym a ekranem lub przewodem zerowym (jeśli 
istnieje) lub najbliższym elementem urządzenia piorunochronnego. Ochronniki należy łączyć miedzy 
przewodem zasilającym a ekranem lub przewodem zerowym (jeśli istnieje) lub najbliższym elemen-
tem urządzenia piorunochronnego. Rodzaj ochronników oraz ich charakterystyki należy dobierać za-
leżnie od urządzenia chronionego”. 

Znacznie bardziej precyzyjne zalecenia znajdują się w normie PN-IEC 61024-1: 2001, która zawiera 
m.in. następujące stwierdzenia: 

• Ekwipotencjalizacja jest ważnym środkiem do zredukowania zagrożenia pożarowego i wybu-
chowego oraz zagrożenia życia w chronionej przestrzenie (punkt 3.1.1.). 

• Ekwipotencjalizacja jest osiągalna za pomocą przewodów wyrównawczych lub ograniczników 
przepięć, łączących urządzenie piorunochronne, konstrukcję metalową obiektu, metalowe in-
stalacje, zewnętrzne części przewodzące oraz elektryczne i telekomunikacyjne instalacje w ob-
rębie chronionej przestrzeni (punkt 3.1.1.). 

• Jeśli nie jest stosowane zewnętrzne urządzenie piorunochronne, a wymagana jest ochrona przed 
oddziaływanie piorunowym na wchodzące instalacje, to powinny być zastosowane połączenia wy-
równawcze (punkt 3.1.1.). 

• Połączenie wyrównawcze instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych powinny być wykonane 
możliwie najbliżej punktów wejściowych do obiektu. (punkt 3.1.5.). 

• Wszystkie przewody linii powinny być połączone bezpośrednio lub pośrednio. Przewody pod 
napięciem powinny być połączone z urządzeniem piorunochronnym wyłącznie za pomocą 
ograniczników przepięć. W układzie TN przewody PE lub PEN powinny być połączone bezpo-
średnio z urządzeniem piorunochronnym. (punkt 3.1.5.).  

• Najważniejszym środkiem ochrony przed zagrożeniem życia w chronionej przestrzeni jest połą-
czenie wyrównawcze. (punkt 3.3.).  

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ograniczników przepięć znajdują się w normie  PN-IEC 
61312-1: w której stwierdzono m.in. że: 
„Połączenia z szynami wyrównawczymi powinny być wykonane za pomocą przewodów i zacisków, a 
gdzie to jest konieczne za pomocą urządzeń ochrony przepięciowej (SPD)”. 
Instalacje należy połączyć z szyną wyrównywania potencjałów w miejscu leżącym możliwie najbliżej 
miejsca ich wprowadzania do obiektu budowlanego. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie 
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głównej szyny wyrównywania potencjałów, do której dołączane są wszelkiego rodzaju instalacje 
przewodzące wprowadzane w jednym miejscu do obiektu budowlanego.  
Przykładowy układ połączeń w takim przypadku przedstawiono na rys.1. 
 

Przewód uziemiający
 

Bezpośrednio do szyny  wyrównu-
jącej potencjał najczęściej 
bezpośrednio dołączone są: 

• telekomunikacyjne,  pomocnicze
i pomiarowe elektrody uziemia-
jące, 

• ekrany lub przewodzące elemen-
ty konstrukcyjne linii transmisji
sygnałów 

• ekrany kabli telekomunikacyj-
nych, 

• przewody PEN lub PE sieci elek-
troenergetycznej, 

• ekrany przewodów antenowych, 

• przewodzące rury instalacji wod-
nokanalizacyjnej, gazowej,
centralnego ogrzewania. 

Rys.1. Przykład wyrównywania potencjałów instalacji przewodzących dochodzących do obiektu budow-
lanego. 
Jeżeli instalacje zewnętrzne, linie zasilające, telekomunikacyjne i sygnałowe nie mogą wchodzić do 
obiektu w jednym punkcie i wymagane jest zastosowanie kilku szyn wyrównawczych, to powinny być 
wzajemnie połączone możliwie najkrótszymi przewodami.  

Zalecanym rozwiązaniem jest wzajemne połączenie szyn przewodem ułożonym: 

- wewnątrz obiektu (ale zawsze po ścianach zewnętrznych),  

- wewnątrz ścian zewnętrznych,  

- na zewnątrz obiektu. 

Przykłady różnorodnych rozwiązań połączeń szyn wyrównawczych przedstawiono rys.2. 
W obiektach posiadających instalację piorunochronną wszelkie połączenia powinny być wykonane bar-
dzo starannie, trwale  i pewnie pod względem mechanicznym i elektrycznym.  
 
Przy doborze materiałów należy uwzględnić możliwość wystąpienia części prądu piorunowego w głów-
nym punkcie wyrównywania potencjałów (rys.3.). 
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Rys.2. Przykłady rozwiązań układu wyrównywania potencjałów w obiektach do których instalacje docho-
dzą w różnych punktach: 

a) obiekt posiada uziom otokowy, 
b) obiekt z uziomem fundamentowym uzupełnionym lokalnymi uziomami poziomymi lub pionowymi. 
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Rys.3. Przykład zagrożeń stwarzanych przez prąd piorunowy rozpływający się w urządzeniu pioruno-
chronnym. 
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W celu wykonania pomiarów rezystancji uziomów powinna istnieć możliwość odłączenia przewodu uzie-
miającego. Wskazane jest, aby miejsce odłączenia znajdowało się przy głównej szynie lub zacisku 
uziemiającym. 

Uzyskanie możliwie najkrótszych połączeń z uziomem wymaga zainstalowania pierścienia lub szyny wy-
równawczej w suterenie obiektu. Pierścienie wyrównawcze  powinny obiegać dookoła od wewnątrz cały 
budynek po jego ścianach zewnętrznych i być tak zlokalizowane w obiekcie, aby istniała możliwość ich 
połączenia z uziomem  możliwie najkrótszymi przewodami. Odległości między połączeniami powinny 
wynosić kilka-kilkanaście metrów. 

W budynkach nie posiadających podziemnych kondygnacji pierścień lub szyna wyrównywania potencja-
łów  powinna być zamocowana możliwie najniżej, nie niżej jednak niż 300 mm nad poziomem ziemi 

Pierścień wyrównywania potencjałów powinien być: 

- wykonany z nieizolowanego przewodu stalowego ocynkowanego lub miedzianego w postaci linki, 
pręta okrągłego, taśmy lub szyny o przekroju co najmniej 120 mm2 - w przypadku stali i 50 mm2 w 
przypadku miedzi [ 1, 6 ], 

- zamocowany do wsporników stalowych na wewnętrznej stronie ściany, w dolnej kondygnacji budyn-
ku, w miejscach łatwych do kontroli i obserwacji i chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, 

- umieszczany w rurach z PCV lub ceramicznych. przy przechodzeniu przez ściany.  
Przewód miedziany należy zamocować na wspornikach stalowych mających podkładki izolacyjne 
chroniące przed korozją. 
Pierścienia wyrównywania potencjałów nie należy prowadzić przez akumulatorownie i inne pomieszcze-
nia, w których jest on narażony na działanie czynników chemicznych. 
Umieszczenie dodatkowych prętów lub płaskowników w ścianach oraz zapewnienie pewnych połączeń z 
wybranymi elementami zbrojenia umożliwia wyprowadzenie w pomieszczeniach obiektu punktów przy-
łączeń szyny wyrównywania potencjałów. 

Instalacje przewodzące na których nie występuje trwale  
potencjał elektryczny. 

Połączenia szyny wyrównywania potencjałów z poszczególnymi elementami przewodzących instalacji 
powinny być wykonane w sposób trwały np. za pomocą obejm lub uchwytów posiadających zacisk lub 
zaciski zabezpieczone przed rozluźnianiem.  

Minimalne przekroje poprzeczne przewodów łączących poszczególne urządzenia, systemy lub elementy z 
szyną / pierścieniem wyrównawczym zależą od wielkości prądu, który może w nich wystąpić. Zalecane 
wartości przekrojów poprzecznych różnorodnych przewodów zestawiono w tablicy 1. 
Tablica  1.  Przekroje poprzeczne przewodów stosowanych do połączeń z szyną / pierścieniem wyrów-
nawczym 

Rodzaj przewodu przepływ znacznej części prądu 
piorunowego 

przepływ nieznacznej części 
prądu piorunowego 

     Przewód miedziany 16 mm2 6 mm2 

  Przewód aluminiowy 25 mm2 10 mm2 

     Przewód stalowy 50 mm2 16 mm2 
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Jeśli nie jesteśmy w stanie ocenić zagrożenia prądowego lub oceniamy, iż w przewodach  wystąpi nie-
wielka część prądu piorunowego to do połączeń wewnątrz obiektu można stosować materiały zestawione 
w tablicy 2.  
Tablica 2.  Najmniejsze wymiary przewodów do połączeń z lokalną szyną wyrównawczą.  

Materiały     (wymiary znamionowe w mm) Rodzaj wyrobu 
stal ocynkowana cynk aluminium  miedź 

Drut 3 - 5 4 
Taśma 25× 1,0 

16× 1,5 

- - - 

W wyjątkowych przypadkach może zaistnieć konieczność wydzielenia części instalacji przewodzącej lub 
systemu uziomowego i ich izolowanie od elementów połączonych z główną szyną wyrównawczą. Nawet 
w takich przypadkach należy dążyć do ograniczania różnic potencjałów jakie mogą wystąpić w obiekcie 
budowlanym. Rozwiązaniem jest stosowanie iskierników łączących izolowane instalacje.   

Instalacje elektryczne i linie przesyłu sygnałów 

W instalacji elektrycznej do wyrównywania różnic potencjałów wywołanych przez prądy piorunowe 
wykorzystywane są ograniczniki przepięć, które powinny spełnić wymagania próby klasy I [ 10,11 ]. 
Ograniczniki spełniające wymagania tej próby,  w dalszej części niniejszego artykułu nazywane 
ogranicznikami klasy I,  zapewniają ochronę przed bezpośrednim działaniem części prądu piorunowego.  
Układy ograniczników należy instalować w pobliżu miejsca wprowadzania instalacji elektrycznej do 
obiektu budowlanego za głównym zabezpieczeniami zasilania obiektu. Takim miejscem może być: 
♦ dodatkowa szafka obok złącza lub bezpośrednio złącze kablowe, 
♦ rozdzielnica główna niskiego napięcia.  

W zależności od systemu sieci należy zastosować jeden z układów połączeń ograniczników  przedstawio-
nych  w tablicy 3  

W systemie sieci TT istnieje możliwość zastosowanie 4 ograniczników przepięć lub tzw. układu 3+1 (trzy 
ograniczniki + iskiernik).  

Wartości skuteczne napięcia trwałej pracy ogranicznika zestawiono w tabl. 4. 

W przypadku typowych sieci 230/400 napięcia trwałej pracy wynoszą odpowiednio: 

♦ UC ≥ 253 V  - sieci TN-C,TN-C-S, TN-S, TT (system 4 ograniczników) 

♦ UC ≥ 253 V, UCI ≥ 130 V  - sieci TT s systemie 3+1 

♦ UC ≥ 440 V  - sieci IT. 

Dobierając przewody do połączenia ograniczników klasy I  z przewodami fazowymi, neutralnym oraz 
szyną wyrównywania potencjałów należy uwzględnić zjawiska termiczne i dynamiczne wywoływane 
przez przepływ prądu udarowego o wartości szczytowej dochodzącej do 100 kA i kształcie 10/350 – od-
wzorowującego  część prądu piorunowego. Działanie takiego prądu wytrzymują przewody miedziane o 
przekroju  16 mm2  . Ze względu na dynamiczne działanie prądów udarowych wskazane jest stosowanie 
przewodów o przekroju 25 mm2  lub większym.  

Wskazane jest dostosowanie przekroje przewodów do wartości bezpieczników znajdujących się przed 
odgromnikami. 
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Tablica 3. Układy połączeń ograniczników przepięć klasy B (I) w instalacji elektrycznej w obiekcie bu-
dowlanym  
 

System sieci  TN  
 

1 

4 

3 

1 - złącze instalacji elektrycznej 
2 - główna szyna uziemiająca 
3 – ograniczniki klasy I 
4 – przewód uziemiający 

TN-C-S 

Wh 

L1 

L2 

L3 

N 

PE 

2 

 

 

1 

4 

3 

1 - złącze instalacji elektrycznej 
2 - główna szyna uziemiająca 
3 – ograniczniki klasy I 
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Tablica 4 . Wartości skuteczne napięcia trwałej pracy ograniczników przeznaczonych do instalowania w 
różnych systemach sieci.  
 

Wartości skuteczne napięcia trwałej pracy 
System sieci 

Ograniczniki Ograniczniki N-PE 

TN ≥ 1.1 ⋅ UF ---------- 

TT ≥ 1.1 ⋅ UF ≥ 1.1 ⋅ UF  ⋅ 0,5 
IT ≥ 1.1 ⋅ UP --------- 

 
UF  -  wartość skuteczna napięcia fazowego sieci, 
UP  -  wartość skuteczna napięcia przewodowego sieci 

 

Przewody stosowane do połączeń odgromników powinny być możliwie najkrótsze gdyż zapobiega to 
powstawaniu spadków napięć na indukcyjnościach przewodów przy przepływie prądów udarowych. 
Układając przewody należy dodatkowo uwzględnić możliwości oddziałania sił dynamicznych wywoła-
nych przez prądy udarowe płynące w przewodach 
Ograniczniki klasy I nie posiadają wewnętrznych zabezpieczeń zwarciowych i powinny być chronione 
przed skutkami zwarć. Rozwiązaniem tego problemu może być dodatkowe zabezpieczanie nadprądowe 
włączane w szereg z ogranicznikiem. W celu określenia potrzeby jego zastosowania  należy porównać 
wartości znamionowych prądów IF1 zabezpieczeń nadprądowych przed ogranicznikami z dopuszczalnymi 
wartościami zalecanymi przez producenta IDOP . Jeśli  spełniona jest zależność IF1  >  IF1 to należy zastoso-
wać dodatkowe bezpieczniki. 
Pozostałe instalacje niskonapięciowe wchodzące do budynku np. przewody telekomunikacyjne, anteno-
we, linie przesyłu sygnałów należy również połączyć z główną szyną wyrównywania potencjałów: 

- bezpośrednio np. ekrany kabli , 

- za pomocą elementów ograniczających różnice potencjałów.   

W powyższych instalacjach do ochrony podstawowej przed działaniem części prądu piorunowego wyko-
rzystywane są najczęściej odgromniki gazowane dwu- lub trój- elektrodowe.  
W zależności od ilości przewodów oraz układu połączeń można zastosować różnorodne sposoby montażu 
ograniczników (rys. 4.). 
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Rys.4. Różnorodne układy ograniczające przepięcia w systemach przesyłu sygnałów  
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W zależności od rozmieszczenia urządzeń w obiekcie budowlanym oraz ich odporności udarowej może 
zaistnieć potrzeba stosowania wielostopniowych układów ograniczających miejscu wprowadzania prze-
wodów do obiektu budowlanego. W takich przypadkach stosowane są najczęściej różnorodne połączenia 
odgromników gazowanych z diodami zabezpieczającymi.  

Podsumowanie 

Przedstawione zasady ograniczania skoków potencjałów w instalacjach dochodzących do obiektów 
budowlanych zapewniają również podstawowy stopień ochrony przed wszelkiego rodzaju przepięciami 
jakie mogą wystąpić w tych instalacjach. Kolejnym etapem jest dobór kolejnych stopni ograniczających 
przepięcia. Ich rozmieszczenie oraz parametry techniczne uzależnione są od poziomów odporności uda-
rowej chronionych urządzeń.  
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