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Jednym z podstawowych zadań wewnętrznej ochrony odgromowej jest ochrona osób, instalacji i 
wyposażenia znajdującego się wewnątrz obiektu przed efektami oddziaływania prądu piorunowego 
oraz przepięć występujących w instalacji elektrycznej oraz systemach przesyłu sygnałów. Ochrona 
przed występującymi zagrożeniami wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na: 

• wyrównywanie potencjałów instalacji wchodzących do obiektu budowlanego,  

• wyrównanie potencjałów wewnątrz obiektu budowlanego, 

• doboru i rozmieszczania urządzeń ograniczających przepięcia i chroniących instalację 
elektryczną, systemy przesyłu sygnałów oraz urządzenia przed bezpośrednim 
oddziaływaniem części prądu piorunowego. 

Poniżej przedstawione zostaną podstawowe zasady wyrównania potencjałów związane z ochroną 
urządzeń i systemów elektronicznych przed zagrożeniami wywołanymi przez prądy wyładowań 
piorunowych oraz przez różnego rodzaju typowe zaburzenia występujące w obiektach budowlanych.  

Wyrównywanie potencjałów instalacji wprowadzanych d o obiektu 
Wyrównanie potencjałów należy wykonać przy pomocy przewodów wyrównawczych lub urządzeń 
ograniczających przepięcia [5, 6, 7, 11]. Z systemem uziomowym obiektu powinny być połączone 
konstrukcje metalowe, metalowe instalacje, zewnętrzne części przewodzące oraz instalacje 
elektryczne i telekomunikacyjne.  

Połączenia wyrównawcze powinny być wykonane możliwie najbliżej punktów wejściowych do 
obiektu. Optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzanie wszelkich instalacji w jednym, wspólnym 
miejscu.  

Przykładowe rozwiązanie wprowadzania w jednym miejscu instalacji elektrycznej, przewodów 
sygnałowych oraz innych instalacji przewodzących przedstawiono na rys. 1.  

Jeżeli instalacji zewnętrznych, linii zasilających, telekomunikacyjnych oraz sygnałowych nie 
można wprowadzić do obiektu w jednym miejscu i wymagane jest zastosowanie kilku szyn 
wyrównawczych, to powinny być one połączone możliwie najkrótszym przewodem do uziomu lub 
metalowych elementów konstrukcji żelbetowej obiektu. Zalecanym rozwiązaniem jest wzajemne 
połączenie szyn przewodem ułożonym wewnątrz (ale zawsze po ścianach zewnętrznych) lub na 
zewnątrz obiektu (np. otoku) który jest połączony z uziomem, przewodami odprowadzającymi 
instalacji odgromowej lub elementami konstrukcji żelbetowej.  
Analizując zagrożenie występujące podczas bezpośredniego uderzenia piorunu w budynek należy 
również zwrócić uwagę na wyrównywanie potencjałów na zewnątrz budynku gdyż różnice 
potencjałów między poszczególnymi elementami uziemionymi w różnych punktach mogą osiągnąć 
znaczne wartości. W celu ochrony przed tego rodzaju zagrożeniem należy łączyć z uziomem 
obiektu wszelkie metalowe przedmioty, elementy konstrukcyjne itp. występujące na zewnątrz 
obiektu. Obszar zagrożenia obejmuje odległości dochodzące do ok. 5m. od uziomu obiektu. 
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Rys. 1. Połączenia przewodów z szyną wyrównywania potencjałów w miejscu ich wprowadzenia do 
obiektu 

 
W obiekcie, w którym pracują systemy elektroniczne o szczególnych wymaganiach dotyczących 
niezawodności ich pracy (centra komputerowe, budynki telekomunikacyjne) zalecane jest stosowanie 
szyny wyrównawcze w postaci płyty metalowej w miejscu wprowadzenia instalacji do obiektu, tzw. 
płyta dławiąca [6, 7]. Wytrzymałość mechaniczna płyty powinna zapewniać utrzymanie elementów 
koniecznych do zapewnienia przejścia wszystkich instalacji i przewodów do budynku np. rur, złącz 
wtykowych, bolców lub gniazd przyłączeniowych, itp. Metalowe rury stosowanych przepustów należy 
dokładnie na całym ich obwodzie zespawać lub szczelnie przylutować do płyty (rys. 2). 
 

 
Rys. 2. Płyta metalowa w miejscu wprowadzania instalacji do obiektu budowlanego 



Andrzej W. Sowa     Wyrównywanie potencjałów w obie ktach budowlanych                       

 
 
Nieprzewodzące rury lub przewody np. światłowodowe powinny być wprowadzane do obiektu 
przez króćce rurowe. Falowody, zewnętrzne przewody kabli koncentrycznych, metalowe powłoki, 
ekrany i osłony kabli telekomunikacyjnych i energetycznych łączyć należy na całym ich obwodzie 
z rurami przepustów. 

Wyrównanie potencjałów wewn ątrz obiektów budowlanych 
Podstawowym zadaniem połączeń wyrównawczych wykorzystywanych do celów ochrony przed 
różnego rodzaju zaburzeniami jest wyeliminowanie niebezpiecznych różnic potencjałów w obiekcie 
budowlanym oraz zredukowanie natężenia pola magnetycznego w jego wnętrzu. Do wyrównywania 
potencjałów wykorzystywane są pierścienie lub szyny wyrównawcze.  

Przykładowe rozwiązanie połączeń wyrównawczych w typowym obiekcie budowlanym 
przedstawiono na rys.3.  

 

 

Rys. 2. System wyrównywania potencjałów w obiekcie budowlanym 
 
 
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 przypadku I 
poziomu ochrona nawet 5m  - Rys.5.) 
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Rys. 4. Szyna wyrównywania potencjałów połączona z uziomem fundamentowym 
 

W celu uzyskania najkrótszych połączeń z uziomem wskazane jest instalowanie pierścienia lub 
szyny wyrównawczej w suterenie obiektu. W budynkach nieposiadających podziemnych 
kondygnacji pierścień lub szyna wyrównywania potencjałów 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. 
Pierścień wyrównywania potencjałów powinien być zamocowany do wsporników na wewnętrznej 
stronie ściany, w dolnej kondygnacji budynku, w miejscach łatwych do kontroli i obserwacji i 
chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie należy go prowadzić przez akumulatorownie 
i inne pomieszczenia, w których jest on narażony na działanie czynników chemicznych. 
Przy przechodzeniu przez ściany pierścień powinien być umieszczany w rurach z PCV lub 
ceramicznych. 
W niewielkich budynkach dopuszczalne jest stosowanie szyny wyrównywania potencjałów 
umieszczonej na jednej ze ścian wewnątrz obiektu. 
W obiektach budowlanych do celów wyrównywania potencjału można stosować metalową siatkę w 
posadzce oraz dodatkowe połączenia prętów zbrojeniowych, kanałów kablowych oraz innych 
elementów przewodzących występujących w obiekcie. W takich obiektach urządzenia elektryczne i 
elektroniczne oraz metalowe elementy i instalacje należy łączyć bezpośrednio do siatki lub 
elementu stosowanego do wyrównywania potencjałów.  
W budynkach wielokondygnacyjnych szynę lub przewód wyrównawczy, najlepiej obiegający 
dookoła od wewnątrz całą kondygnację po jej ścianach zewnętrznych, należy instalować na każdym 
piętrze. Umieszczone na poszczególnych piętrach pierścienie wyrównywania potencjałów powinny 
być ze sobą połączone przewodami pionowymi oddalonymi od siebie o kilka-kilkanaście metrów.  
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Systemy, elementy i urządzenia, które z przyczyn eksploatacyjnych lub ochrony przed korozją nie 
mogą być na trwałe uziemione należy łączyć z pierścieniem, szyną wyrównawczą lub innymi, 
spełniającymi tę rolę, elementami konstrukcji stalowej za pośrednictwem iskierników ochronnych. 
Poszczególne elementy stosowane do wyrównywania potencjałów mogą tworzyć rozbudowane 
sieci połączeń. Przykład różnorodnych sieci wyrównywania potencjałów w obiekcie budowlanym 
oraz ich połączenia z rozbudowanym systemem uziomowym przedstawiono na rys. 5. 
 

 
Rys. 5. Rozbudowany system wyrównywania potencjałów połączony z systemem uziomowym 

  

W normie dotyczącej ochrony odgromowej [9] podano zalecane wartości minimalnych przekrojów 
poprzecznych różnorodnych przewodów stosowanych w systemach wyrównania potencjałów 
zestawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Przekroje przewodów stosowanych do połączeń wyrównawczych  

  

Klasa LPS 

 

Materiał 

Przekrój poprzeczny zgodnie z PN-EN 62305-4 

Łączenie szyn 
wyrównawczych  

Łączenie szyn 
wyrównawczych oraz z 

szyn z uziomem 

Wewnętrzne instalacje 
i urządzenia z szyną 

wyrównawczą 

 

Od I do IV 

Miedź 50 mm2 14 mm2 (16 mm2) 5 mm2 (6 mm2) 

Aluminium --- 22mm2 (25 mm2) 8 mm2 (10 mm2) 

Stal  50 mm2 50mm2 16 mm2 

W nawiasach podano przekroje przewodów zgodne z IEC 62305-4, Ed.2 (Draft CDV) [78] 

 

Na poszczególnych piętrach połączenia wyrównawcze mogą tworzyć obwody o konfiguracji 
promieniowej typu S lub siatkową typu M (Rys. 6.), przy czym zalecana jest konfiguracja siatkowa. 
Sieć promieniowa jest najczęściej stosowana do systemów elektronicznych o stosunkowo 
niewielkich częstotliwościach znamionowych, w których wszystkie instalacje wchodzą do systemu 
w jednym punkcie. 
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a)       

 
       b) 

 
 

Rys. 5. Konfiguracje a) promieniowa typu S i b) siatkowa typu M połączeń urządzeń   
   

W sieci promieniowej, w celu uniknięcia pętli, należy wszelkie kable zasilające i sygnałowe 
biegnące pomiędzy urządzeniami układać równolegle do przewodów wyrównywania potencjałów 
(odzwierciedlając konfigurację promieniową). 
Sieć siatkową stosuje się dla systemów dużych, rozległych i otwartych, w których między 
poszczególnymi urządzeniami biegną liczne przewody i kable oraz instalacje i kable wchodzą do 
systemu w kilku miejscach. Utworzona sieć wyrównywania potencjałów zapewnia małą 
impedancję także dla wielkiej częstotliwości, a ponadto liczne zwarte pętle – oka sieci redukują 
wypadkowe pole magnetyczne w sąsiedztwie systemu elektronicznego.  
Sieci siatkowe, układane najczęściej pod podłogami podniesionymi, wykonywane są z przewodów 
miedzianych o przekroju od 25 mm2 do 35 mm2 lub taśm miedzianych o szerokości 10 -30 cm i 
grubości 0,3 – 0,5 mm. Często stosowane są przewody o średnicy 6 mm, co umożliwia użycie 
ogólno dostępnych złączek wykorzystywanych do tworzenia instalacji piorunochronnej. Przewody 
powinny tworzyć siatkę o okach od kilkudziesięciu do kilku metrów.  
Obserwacje wykazują, że siatka o okach 3 x 3 m lub 2 x 2 m są wystarczające dla większości 
zakłóceń elektromagnetycznych. Można również przyjąć, że długość oka siatki nie powinna być 
większa od 1/20 najkrótszej długości fali zakłócającej.  
Metalowe wsporniki podłogi należy połączyć z siatką wyrównywania potencjałów. Optymalnym 
rozwiązaniem jest połączenie do siatki każdego wspornika. Najczęściej jednak łączony jest co drugi 
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lub co trzeci wspornik. W złożonych systemach można wykorzystać obie konfiguracje sieci 
wyrównywania potencjału (Rys. 7).  

 

 

 
Rys. 7. Kombinacje sieci promieniowej i siatkowej wyrównywania potencjału rozbudowanego 

systemu elektronicznego 
 

Zasady tworzenia promieniowej lub siatkowej sieci wyrównywania potencjałów dotyczą nie tylko 
urządzeń na danym piętrze, ale również całych obiektów. Tworząc kompleksowy system 
wyrównywania potencjałów należy uwzględnić istnienie różnorodnych instalacji w obiekcie oraz 
zastosowane rozwiązania instalacji odgromowej.  

Przykładowe rozwiązanie kompleksowego układu wyrównywania potencjałów w obiekcie 
budowlanym przedstawia rysunek 8. 

W dużych obiektach stosowana jest również zasada „hybrydowego” (izolowanego) wyrównywanie 
potencjałów. Podstawowe właściwości takiego systemu wyrównywania potencjałów przedstawiono 
poniżej.  
Grupa urządzeń na danym piętrze lub w danym pomieszczeniu powinna posiadać wyodrębniony 
wielooczkowy obwód wyrównywania potencjałów o małej impedancji stanowiący tzw. lokalny 
układ wyrównawczy systemu.  
Poszczególne systemy wyrównywania potencjałów należy łączyć z przewodami uziemiającymi 
nienależącymi do systemu tylko w jednym, wyodrębnionym punkcie, tzw. punkcie odniesienia 
(oznaczany w dalszej części jako p.o..). 
Połączenie takie powoduje, iż każdy z przewodów i elementów połączonych z systemem 
wyrównywania potencjałów (np. ekrany kabli, metalowe obudowy urządzeń) jest też połączony z 
p.o. (Rys. 9.). 
Każdy system powinien mieć swój własny p.o., zaś duże systemy można dzielić na podsystemy, z 
których każdy ma odrębny p.o. Impedancja wzajemnego połączenia między poszczególnymi p.o. 
musi posiadać małą wartość. 
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Rys. 8. Kompleksowy układ wyrównywania potencjałów w obiekcie budowlany 

 

 

Rys. 9. System „hybrydowego” wyrównywania potencjałów 
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Wszystkie kable wchodzące do systemu i wychodzące z niego powinny przechodzić przez p.o. 
Wówczas ograniczone zostają do minimum pętle indukcyjne. Punkt ten jest również optymalnym 
miejscem do montażu ograniczników przepięć. Nie wszystkie urządzenia muszą być łączone z 
układem uziemiającym – izolowane od ziemi systemu są np. urządzenia oświetleniowe, 
wentylacyjne. 

Należy zaznaczyć, że powyższy system wyrównania potencjałów może być stosowany w obiektach 
już istniejących, w których instalowane są nowoczesne systemy elektroniczne. 
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