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WSPÓŁISTNIENIE  UKŁADÓW TN ORAZ TT 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW  

 
 
Streszczenie: Dla celów zasilania awaryjnego albo na czas prac konserwacyjnych bądź remonto-
wych zachodzi potrzeba łączenia sąsiadujących sieci niskiego napięcia. Jeżeli są to sieci o niejed-
nakowym układzie, np. TN i TT, to łączenie bezpośrednie nie zawsze jest możliwe. Przedstawiono 
dopuszczalne rozwiązania w sytuacjach rzeczywistych, o które pytali czytelnicy. 
Słowa kluczowe: bezpośrednie łączenie sieci rozdzielczych, układ TN I układ TT, ochrona przeciw-
porażeniowa 
 
 
Pytanie 1 

Odbiorca potrzebuje dwustronnego zasilania. Otrzymuje warunki na zasilanie: jedno ze stacji 
zasilającej sieć o układzie TN, a drugie ze stacji zasilającej sieć o układzie TT. Jak to wykonać? 

 
Odpowiedź  

W pytaniu brakuje podstawowych informacji o odbiorcy i jego instalacji: czy instalacja od-
biorcza istnieje i jaki ma układ, czy dopiero ma być projektowana, ile wynosi moc przyłączeniowa. 
Nie ma też wzmianki o wymaganiach operatora sieci odnośnie do procedury przełączania zasilania. 
Przy tak skąpych informacjach można tylko wstępnie podać dwa możliwe rozwiązania poprawne 
merytorycznie. 

Wariant 1. Instalacja odbiorcy już istnieje i ma układ TT, a zatem może być bez przeszkód 
zasilana zarówno z układu TT, jak i z układu TN (jako wyspa TT w układzie TN).  

Wariant 2. Instalacja odbiorcy ma układ TN albo tak jest projektowana, bo zasilanie podsta-
wowe pochodzi z sieci TN. W takim przypadku nie może być ona galwanicznie połączona z siecią 
TT w celu zasilania rezerwowego, bo ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa (ochrona przy 
uszkodzeniu) przez samoczynne wyłączanie zasilania byłaby nieskuteczna, a to z powodu wielo-
krotnego zwiększenia impedancji pętli zwarciowej L-PE. Zasilanie awaryjne z układu TT powinno 
odbywać się z oddzieleniem galwanicznym, przez zainstalowany na stałe transformator oddzielają-
cy (izolacyjny) o grupie połączeń najlepiej YNzn5. Z punktu neutralnego uzwojenia połączonego w 
zygzak byłby wyprowadzony i uziemiony przewód PEN układu TN. W roli uziemienia wystarczy  
uziom fundamentowy obiektu budowlanego. Takiej stacji transformatorowej i takiej instalacji od-
biorczej, o zasięgu ograniczonym do pojedynczego obiektu, nie dotyczą wymagania normy N SEP-
001. 

W każdym z wariantów instalacji odbiorczej (TT i TN) może być ona zasilana z sieci roz-
dzielczej o tym samym układzie lub z sieci o drugim z tych układów, co daje cztery możliwe kom-
binacje zestawione w tablicy 1. Na ogół nie sprawia trudności poprawne wykonanie połączeń torów 
głównych w zależności od zastosowanego sposobu przełączania zasilania, natomiast wątpliwości 
dotyczą raczej połączeń ochronnych i wyrównawczych. W tablicy 1 przedstawiono w sposób moż-
liwie najprostszy, jak te połączenia powinny wyglądać w określonym stanie pracy. Oczywiście ope-
racja przełączania zasilania nie powinna wymagać żadnych uprzednich zmian w układzie połączeń 
przewodów ochronnych PE ani przewodów wyrównawczych PBE. Przełącznik zasilania należy 
zatem umieścić w takim miejscu (po prawej części każdego rysunku), aby − stosownie do źródła 
zasilania − połączenia ochronne i wyrównawcze w instalacji o układzie TT były zgodne z górnymi 
rysunkami (1a i 1b) w tablicy 1, a w instalacji o układzie TN − z dolnymi rysunkami (2a i 2b).  



 2

 

Tablica 1. Główne połączenia wyrównawcze w zależności od rozpatrywanego wariantu zasilania 
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L − przewody skrajne obwodów zasilających (L1, L2, L3 w przypadku zasilania trójfazowego), Z − złącze instalacji odbiorczej, 
GSW − główna szyna wyrównawcza, CPO − części przewodzące obce 
 

Operator sieci rozdzielczej zapewne będzie wymagał, aby przełączanie zasilania (nawet 
próbne) odbywało się z przerwą, podczas której odbiory nie są połączone z żadnym ze źródeł. Wy-
nikają stąd określone wymagania odnośnie do automatyki przełączania SZR (ang. automatic trans-
fer switch, ATS), a w razie ręcznego przełączania źródeł zasilania − przełącznik powinien być 3-
położeniowy (I-0-II) z wyraźnym położeniem pośrednim (0), kiedy instalacja odbiorcza jest odcięta 
od obu źródeł. Taki samoczynny bądź ręczny przełącznik zasilania ma angielską nazwę open transi-
tion transfer switch (OTTS) albo break before make transfer switch. 

 
 

Pytanie 2  
Sąsiadują ze sobą sieć TN i sieć TT. W sytuacjach awaryjnych bądź przy pracach remonto-

wych łączy się te układy w szafce kablowej. Czy to jest prawidłowe postępowanie? 
 

Odpowiedź 
Problem jest podobny jak poruszony w pytaniu 1. Podczas awarii zasilania podstawowego 

lub w czasie planowego przeglądu bądź remontu urządzeń zasilających sieć o układzie TT można ją 
doraźnie zasilać z sąsiedniej sieci o układzie TN. Instalacje odbiorcze stają się wtedy wyspami TT 
w sieci TN, zachowując na niezmienionym poziomie skuteczność i niezawodność ochrony przez 
samoczynne wyłączanie zasilania. Dawniej dopuszczano to pod warunkiem, że w instalacjach o 
układzie TN są wykonane połączenia wyrównawcze główne, ale to zastrzeżenie w dużym stopniu 
zdezaktualizowało się i zostało wycofane. 

Natomiast sytuacja odwrotna, bezpośrednie (bez oddzielenia galwanicznego) zasilanie z sieci 
o układzie TT obwodów sieci oraz instalacji o układzie TN, zagrażałaby skuteczności ochrony 
przez samoczynne wyłączanie zasilania w instalacjach o układzie TN. Pętla zwarcia L-PE przestaje 
być metaliczna, złożona z przewodów, prąd przy zwarciu L-PE jest wielokrotnie mniejszy, na ogół 
za mały do pobudzenia zabezpieczeń nadprądowych. W obwodach bez wyłączników różnicowo-
prądowych nie można liczyć na samoczynne wyłączenie zasilania. Natomiast dopuszczalne jest na 
czas robót doraźne łączenie obu układów przez przewoźny transformator oddzielający (izolacyjny) 
o cechach, jak wyjaśnione w odpowiedzi na pytanie 1. 
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Pytanie 3  

Dla odbiorcy o dużym zapotrzebowaniu na moc buduje się stację transformatorową przysto-
sowaną do zasilania sieci o układzie TN. Do tej stacji ma być przyłączonych wielu drobnych od-
biorców zasilanych dotychczas z sieci TT. Jak to zrealizować bez dużych nakładów? 

 
Odpowiedź  

W pytaniu nie ma ani słowa o stanie technicznym instalacji „drobnych odbiorców”. To, że 
były one dotychczas zasilane z sieci o układzie TT nie oznacza, że one same mają układ TT, tzn. że 
mają rozprowadzony przewód ochronny PE, uziemiony w obrębie posesji, no i − wyłączniki różni-
cowoprądowe do samoczynnego wyłączania zasilania w razie uszkodzenia (izolacji podstawowej). 
Być może są to instalacje sprzed wielu lat, nieprzystosowane do objęcia ochroną przeciwporaże-
niową dodatkową (ochroną przy uszkodzeniu), czyli są to instalacje pozastandardowe.  

Aktualna klasyfikacja układów sieci i instalacji niskiego napięcia, posługująca się oznacze-
niami TN (w tym TN-C, TN-S, TN-C-S), TT oraz IT, określa zarówno sytuację części czynnych 
względem ziemi (T lub I), jak również sposób uziemienia części przewodzących dostępnych (N lub 
T) i tym samym − charakter pętli zwarcia doziemnego (pętla metaliczna przewodowa czy pętla za-
mykająca się przez ziemię). W przypadku układów prądu przemiennego ta klasyfikacja dotyczy 
obwodów o napięciu znamionowym przekraczającym 50 V, a nieprzekraczającym 1000 V. Nie do-
tyczy ona zatem obwodów bardzo niskiego napięcia ELV (ang. extra-low voltage) ani obwodów 
wysokiego napięcia. Błędem jest zatem, co niekiedy się spotyka, zaliczanie do układu IT obwodu 
SELV o napięciu 24 V albo sieci 6 kV o izolowanym punkcie neutralnym, chociaż w obydwu przy-
padkach żadna część czynna nie jest uziemiona. 

Należy też pamiętać, że nieodłącznym elementem każdego ze wspomnianych układów (TN, 
TT, IT) jest uziemiony przewód ochronny PE bądź przewód o łączonych funkcjach (PEN, PEL, 
FPE…) spełniający m.in. funkcję ochronną, traktowaną w takim przypadku jako priorytetową. 

Do żadnego z aktualnych układów − ani TN, ani TT, ani IT − nie można zatem zaliczać ni-
skonapięciowej instalacji prądu przemiennego, która nie ma uziemionego przewodu ochronnego, 
spełniającego określone warunki. Można zatem wyróżnić dwie następujące sytuacje. 
 

a) Instalacje „drobnych odbiorców” mają układ TT 
Każda z tych instalacji może być zasilana jak dotychczas i stać się wyspą TT w sieci TN. W 

takiej sytuacji wprowadzony z zewnątrz do złącza przewód ochronno-neutralny PEN sieci TN po-
winien być od tego miejsca traktowany jako przewód neutralny N, nie spełniający funkcji ochronnej 
(rys. 1b w tablicy 1). Powinien być zatem oznaczony barwą niebieską (do niedawna wymagano 
barwy jasnoniebieskiej). Natomiast sieć rozdzielcza powinna być tak zbudowana (nowa) lub tak 
zmodernizowana (istniejąca), a przyłącze i złącze powinny być tak wykonane, aby dowolny odbior-
ca z instalacją TT mógł zmienić jej układ na TN od razu lub w przyszłości. Taka zmiana powinna 
być preferowana przez operatora i odbiorcy powinni być do niej zachęcani. Poza zwykłymi koszta-
mi przełączania odbiorców trudno się tu dopatrzyć dodatkowych nakładów. Niedawno w całej Au-
strii przeprowadzono taką operację, o czym więcej w „Podsumowaniu” niniejszych odpowiedzi. 
 
 

b) Instalacje „drobnych odbiorców” są pozastandardowe 
Jest w kraju wiele pozostałości przebrzmiałej techniki, wieloletniej beztroski i bylejakości, 

jest wiele instalacji bez przewodu ochronnego PE, z przewodami o skruszałej lub w inny sposób 
nadwerężonej izolacji i niewłaściwymi, iluzorycznymi zabezpieczeniami. Niekiedy są to owoce 
wielokrotnych przeróbek dokonywanych przez domorosłych majstrów. I to powinno budzić niepo-
kój, również operatorów sieci rozdzielczej, dokonujących przełączenia. Czy i w jakim stopniu mogą 
albo powinni oni oddziaływać na odbiorców, nakłaniać czy wręcz zmuszać ich do naprawy bądź 
wymiany instalacji, to ważny problem prawny, ekonomiczny i nawet społeczny, ale nie techniczny 
sensu stricto. Zasadność techniczna nie budzi wątpliwości. 

Z technicznego punktu widzenia samo przełączenie zasilania z sieci TT, z przewodami L1, 
L2, L3, N na zasilanie z sieci TN, z przewodami L1, L2, L3, N (bo przewód PEN sieci rozdzielczej 
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staje się przewodem N od złącza takiej instalacji) nie wprowadza żadnej zmiany w obrębie instala-
cji odbiorczej. Identycznie jest w przypadku zasilania jednofazowego przewodami L, N. Tym bar-
dziej nie ma mowy o dokonaniu zmiany zasadniczej, która znosiłaby możliwość odwołania się do 
zasady ochrony zastanej. 

 
 

Pytanie 4  
Przy rozbudowie infrastruktury nowa sieć oświetleniowa ma być zasilana z rozdzielnicy 

oświetleniowej o układzie TN-S, wyposażonej w wyłączniki różnicowoprądowe. Do tej sieci mają 
być przyłączone fragmenty sieci oświetleniowych o układzie TN-C i TT. Jak sobie z tym poradzić? 

 
Odpowiedź  

Nie da się na to pytanie odpowiedzieć rzeczowo, zrozumiale i przekonująco bez wyjaśnienia 
pewnych prawd elementarnych, które − jak wiele na to wskazuje − w Polsce nie są szerzej znane i 
rozumiane: 
1) Norma HD 60364 ma wprawdzie zastosowanie do drobnych instalacji oświetlenia zewnętrznego, 

np. wejścia czy otoczenia budynku, które są zasilane z jego ogólnej instalacji elektrycznej, ale ta 
norma nie dotyczy publicznych sieci oświetlenia ulic i innych dróg, co wyraźnie jest napisane w 
punkcie 11.3e) jej arkusza 60364-1 [4].  

2) W publicznych sieciach oświetlenia ulicznego/drogowego należy wyraźnie odróżniać dwie czę-
ści składowe, którym stawia się różne wymagania: 
a) sieć rozdzielcza oświetlenia ulicznego/drogowego albo sieć rozdzielcza publiczna − od głów-
nej rozdzielnicy oświetlenia do skrzynki przyłączowej słupów,  
b) instalacja odbiorcza (urządzenie odbiorcze, punkt świetlny) − od zacisków wyjściowych za-
bezpieczenia w skrzynce przyłączowej słupa do oprawy oświetleniowej bądź opraw oświetlenio-
wych włącznie. 

3) W odniesieniu do instalacji odbiorczych na słupach właściwe są wymagania normy HD 60364 w 
pełnym zakresie, obejmującym zabezpieczenia nadprądowe, ochronę przeciwporażeniową i inne 
aspekty.  

4) W odniesieniu do wszelkich kablowych i napowietrznych sieci rozdzielczych, norma HD 60364 
odsyła do właściwych dokumentów normatywnych albo sugeruje przykładowe wymagania, ła-
godniejsze niż w przypadku instalacji odbiorczych. To odstępstwo odnosi się również do sieci 
rozdzielczych oświetlenia ulicznego bądź drogowego i dotyczy zwłaszcza wymaganego czasu 
samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku zwarcia L-PE przed zabezpieczeniem w 
skrzynce przyłączowej słupa. Z zestawienia postanowień Uwagi 1 do 411.3.2.1 oraz 411.3.2.3 i 
411.3.2.4 normy [5] wynika, że akceptuje się czas wyłączania większy niż 5 s przy zasilaniu z 
sieci TN i większy niż 1 s przy zasilaniu z sieci TT. Graniczną wartość dopuszczalną wyznaczają 
wtedy cieplne skutki zwarcia. 

Odnosząc się do treści pytania można stwierdzić, co następuje. Nie ma przeszkód, aby z sieci 
rozdzielczej oświetlenia ulicznego o układzie TN-S zasilać fragment sieci oświetleniowej o ukła-
dzie TT, traktując go jako wyspę TT w sieci TN. Wcześniejszego, zastanego stanu ochrony prze-
ciwporażeniowej dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu) w tym fragmencie sieci to nie pogorszy, 
a czy wcześniej był on zadowalający, to osobna sprawa, o której w pytaniu nie ma wzmianki.  

Natomiast nie jest dopuszczalne zasilanie z sieci oświetleniowej o układzie TN-S starego 
fragmentu sieci oświetleniowej o układzie TN-C, bo to oznaczałoby postawienie sprawy na głowie, 
odwrócenie prawidłowej struktury TN-C-S w jej absurdalną karykaturę TN-S-C albo TN-C-S-C. 
Raz rozdzielonych przewodów PE i N układu TN pod żadnym pozorem nie wolno ponownie połą-
czyć. Likwiduje to bowiem korzyści z wcześniejszego rozdzielenia i tworzy − sprzeczne z zasadami 
wiedzy technicznej − chaotyczne połączenia o nieprzewidywalnych konsekwencjach. 

Odnosząc się nadal do treści pytania, trzeba z naciskiem podkreślić, że w poprawnie zapro-
jektowanej sieci rozdzielczej oświetleniowej o układzie TN-S wyłączniki różnicowoprądowe są 
zbędne, co więcej − są niepożądane, a użycie wyłączników wysokoczułych (IΔn = 30 mA) jest 
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karygodnym błędem ze względu na ryzyko zbędnych zadziałań. Obecnie w świecie wyłączniki 
różnicowoprądowe są ledwie tolerowane w starych sieciach oświetleniowych o układzie TT ze słu-
pami, których wyposażenie elektryczne (skrzynka przyłączowa, oprawa oświetleniowa) ma klasę 
ochronności I. Są ledwie tolerowane, bo jeśli taką sytuację się zastaje, to zabezpieczenia nadprądo-
we na ogół nie gwarantują samoczynnego wyłączenia zasilania przy uszkodzeniu i wyjściem ratun-
kowym jest wprowadzenie wyłączników różnicowoprądowych niskoczułych (IΔn = 0,1÷0,5 A). 
Układu TT w nowych sieciach rozdzielczych oświetlenia ulicznego nie należy stosować właśnie 
dlatego, by uniknąć instalowania w nich wyłączników różnicowoprądowych. 

Jest znacznie prostsze rozwiązanie pozwalające ominąć wszelkie łamigłówki, o których wy-
żej mowa. Wystarczy sieć oświetleniową tak wykonać, aby nie był w niej potrzebny przewód 
ochronny PE, a nawet więcej – by przyłączanie przewodu ochronnego do przewodzących słupów, 
jeśli takie zastosowano, było zabronione. Takie wykonanie jest od kilkunastu lat usilnie zalecane za 
granicą, a w wielu krajach jest jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem [2] w instalacjach nowych 
bądź modernizowanych. Kilka lat temu DEPAGNE, wielka francuska firma specjalizująca się w 
instalacjach oświetlenia publicznego, informowała1, że wprawdzie w istniejących sieciach przewa-
żają słupy z wyposażeniem klasy ochronności I, ale w sieciach zbudowanych w ostatnich pięciu 
latach dominują słupy z wyposażeniem klasy ochronności II. Aktualne francuskie warunki tech-
niczne przetargów na wykonanie sieci oświetlenia publicznego [7], dopuszczają tylko takie wyko-
nanie (Les luminaires posés sont obligatoirement de classe II2). Podobne wymagania występują 
powszechnie w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci oświetlenia ulicznego w Niem-
czech, np.: Es sind nur Betriebsmittel (Leuchten/Sicherungskasten) in der Schutzklasse II zullässig3 
[6]. Austriacki ekspert ds. oświetlenia ulicznego wśród kryteriów jakości opraw oświetleniowych 
wymienia (rys. 2) klasę ochronności II i tylko tę klasę [1]. 

 

 

 
• Części nośne z metalu 
• Obudowa z aluminium odlewanego ciśnieniowo 
• Stopień ochrony co najmniej IP 65 
• Źródło światła usytuowane poziomo 
• Klasa ochronności II 
• Otwieranie oprawy bez użycia narzędzia 
• Wymiana zasilacza LED bądź statecznika bez 

użycia narzędzia 
• Samoczynne odłączanie spod napięcia przy otwie-

raniu oprawy 
 

Rys. 1. Kryteria jakościowe dla opraw oświetleniowych do oświetlenia ulicznego [1] 
 
Przechodząc do szczegółów rozwiązania przestrzec trzeba, że sam słup oświetleniowy nie 

jest urządzeniem elektrycznym i wobec tego nie należy mu przypisywać klasy ochronności I 
bądź II. Ta klasyfikacja dotyczy urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie słupa, czyli 
przede wszystkim opraw oświetleniowych, skrzynek przyłączowych oraz przewodów połączenio-
wych we wnętrzu słupa. Wszystkie te elementy powinny mieć izolację podwójną lub równoważne 
wykonanie, kwalifikujące je do standardu klasy ochronności II. Jest na rynku bogaty asortyment 
opraw oświetleniowych oraz skrzynek przyłączowych klasy ochronności II, którą gwarantuje pro-
ducent. Za wykonanie innych elementów wyposażenia słupa odpowiada firma montażowa. Wszel-
kie połączenia powinny być wykonane przewodami o izolacji wzmocnionej. Przewody kabelkowe o 
dwóch warstwach izolacyjnych (izolacja żył + powłoka) w zasadzie wystarczają, ale − poza połą-
czeniami wewnętrznymi w obudowie skrzynki przyłączeniowej i w oprawie oświetleniowej − lepiej 

                                                 
1 http://www.depagne.fr/produitSimple/les-cand%C3%A9labres-de-classe-1-2  
2 Obowiązuje instalowanie opraw oświetleniowych klasy ochronności II. 
3 Dopuszcza się tylko wyposażenie (oprawy oświetleniowe, skrzynki zabezpieczeniowe) klasy ochronności II. 
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wciągnąć je do giętkich rur izolacyjnych. Wzdłuż wysokości słupa przewody powinny być tak mo-
cowane, aby nie przenosiły naprężeń na zaciski ani na przepusty oprawy. Zaleca się, aby napięcie 
znamionowe przewodów było wyższe od napięcia roboczego instalacji o jeden, a nawet o dwa 
stopnie znormalizowanych wartości. Napięcie znamionowe przewodów zapłonowych lamp wyła-
dowczych należy dobierać według zaleceń producenta oprawy. Ważnym kryterium jakości montażu 
jest sposób wprowadzenia przewodów sieci rozdzielczej do wnętrza słupa w sposób wykluczający 
możliwość zwarcia z przewodzącym słupem, jeśli taki został użyty. 

 
Podsumowanie  

To, że w wielu polskich miastach i na innych obszarach publiczne sieci rozdzielcze TN sąsia-
dują z sieciami TT, komplikuje możliwości wzajemnego rezerwowania zasilania z tych sieci, a tak-
że możliwości rozbudowy i przełączania odbiorców do innej stacji. Niewiele się czyni, by w końcu 
wyjść z tego błędnego koła, a co gorsza − dochodzi do budowy nowych sieci rozdzielczych TT. 
Czas pojąć, że w Polsce trzeba jak najszybciej pozbyć się sieci rozdzielczych TT, że należy je prze-
kształcić w sieci TN. Przedtem trzeba rozsądnie znowelizować normę N SEP-001, by uniknąć 
zbędnych kosztów takiej modernizacji. 

 

 
 

Rys. 2. Nagłówek austriackiego rozporządzenia Nullungsverordnung 
 
Wolne od takich dylematów są kraje, w których dawniej zerowanie było zakazane bądź nie-

zalecane, a po cofnięciu tych restrykcji układ TN nie przyjął się na szerszą skalę (Francja, Belgia, 
Holandia i kraje śródziemnomorskie). W ich sieciach publicznych nadal dominuje układ TT.  

Wolna od tego jest Austria, w której − kilkanaście lat temu − w publicznych sieciach roz-
dzielczych względny udział sieci TT był większy niż w Polsce, a obecnie nie ma ani jednej sieci 
TT. Sprawiło to rozporządzenie w sprawie zerowania z 16 września 1998 r. Nullungsverordnung 
[8], które wymusiło układ TN we wszystkich nowo budowanych sieciach niskiego napięcia oraz 
doprowadzenie do układu TN wszystkich istniejących sieci rozdzielczych, które wcześniej miały 
układ TT, w terminie do końca roku 2008 (rys. 3). W pozostałych dwóch krajach z zerowaniem, 
Niemczech i Szwajcarii, z roku na rok maleje względny udział sieci TT, bo sukcesywnie się je eli-
minuje. Podobną strategię eliminowania sieci TT, rozpisaną na kilka lat, powinni przyjąć polscy 
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operatorzy sieci rozdzielczych. Ten postulat ma następujące uzasadnienie. 

a) Układ TN gwarantuje większą skuteczność i większą niezawodność ochrony przeciwporażenio-
wej niż układ TT. Wobec tego układ TN należy preferować w sieciach rozdzielczych oraz w 
instalacjach odbiorczych. 

b) Z sieci rozdzielczej o układzie TN można zasilać zarówno instalacje odbiorcze o układzie TN, 
jak również instalacje o układzie TT (wyspy TT w sieci TN), ale sytuacji tej nie można odwró-
cić. Nie do pomyślenia jest wyspa TN w sieci TT. Wobec tego nowo budowane publiczne sie-
ci rozdzielcze − bez wyjątku − powinny mieć układ TN, o czym piszę od dawna [3].  

c) Układ TN, mający jeden wspólny dla całej sieci nn system przewodów ochronnych (PEN i PE) i 
ich uziemień, sprzyja tworzeniu zespolonej instalacji uziemiającej (ZIU), która powinna obej-
mować również uziemienia poprzedzającej sieci zasilającej średniego napięcia (SN). W tym ce-
lu w stacjach zasilających SN/nn należy bezwzględnie preferować uziemienie ochronne 
urządzeń SN wspólne z uziemieniem roboczym sieci nn. Rozdzielenie uziemień powinno być 
dopuszczalne tylko w przypadkach wyjątkowych i powinno być wnikliwie uzasadnione. Dzięki 
utworzeniu zespolonej instalacji uziemiającej znikają problemy związane z wartością rezystan-
cji uziemienia podczas projektowania i w czasie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycz-
nych. Rezystancja uziemienia pojedynczych uziomów jest wtedy bez znaczenia, a i niełatwo by-
łoby wyjaśnić co to pojęcie wtedy miałoby oznaczać. 

d) Istniejące sieci rozdzielcze o układzie TT należy przekształcać w sieci o układzie TN przy 
każdej nadarzającej się sposobności rozbudowy, przebudowy czy modernizacji. To przekształ-
canie nie będzie kłopotliwe ani kosztowne, jeżeli przesadne aktualne polskie wymagania dla 
sieci TN złagodzi się do poziomu obecnych standardów krajów z zerowaniem (Niemiec, Austrii 
i Szwajcarii). Dzięki temu znikną na zawsze problemy kłopotliwego sąsiedztwa sieci TN oraz 
TT i żałosne próby uzasadniania przeróżnych prowizorycznych rozwiązań, sprzecznych 
z zasadami wiedzy technicznej.   

e) Przystosowanie instalacji do układu TN i nowych warunków zasilania z układu TN mogłoby się 
odbywać na warunkach przyjętych w austriackim rozporządzeniu Nullungsverordnung [8], któ-
re już w praktyce zostało zweryfikowane na terenie całej Austrii: 
• Główną szynę wyrównawczą w instalacji odbiorczej należy połączyć z uziomem fundamen-

towym. Jeśli go nie ma, to należy wykonać uziom sztuczny poziomy o długości nie mniej-
szej niż 10 m lub  pionowy o długości nie mniejszej niż 4,5 m. Nie stawia się żadnych wy-
magań odnośnie do wartości rezystancji uziemienia. 

• Dotychczasowe przewody N o przekroju nie mniejszym niż 10 mm2 Cu (16 mm2 Al) można 
wykorzystać jako przewody PEN po oznaczeniu końcówek barwami zieloną i żółtą. 

• Przejście w instalacji odbiorczej na zerowanie (układ TN) nie oznacza zmiany zasadniczej 
w rozumieniu przepisów. Oznacza zatem, że nie ma obowiązku doprowadzenia całej insta-
lacji odbiorczej do stanu zgodności z aktualnymi normami i przepisami. 
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