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MIEJSCOWE  POŁĄCZENIA  WYRÓWNAWCZE
W  POMIESZCZENIACH  KĄPIELOWYCH  W  BUDYNKACH

Z  RURAMI  WODOCIĄGOWYMI  Z  TWORZYW  SZTUCZNYCH

Nieodżałowany Kisiel przestrzegał, że „dyskusja z głupstwem nobilituje je bez potrzeby”
i dlatego niechętnie zabieram ponownie głos w sprawie obejmowania połączeniami wyrównaw-
czymi metalowej armatury na rurociągach z tworzyw sztucznych. Polska jest jedynym krajem
świata, w którym latami toczy się dyskusja na ten temat, a to w wyniku zaciętego uporu inicjatorów
niefortunnego pomysłu i niekompetencji decydentów.

Pierwsze „stanowisko” w omawianej sprawie Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 55,
opatrzone datą (06.07.1998) i czterema podpisami (INPE, nr 21), miało treść następującą:

„…Instalowanie rur z tworzywa sztucznego … nie zwalnia z obowiązku stosowania w łazien-
kach połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych).  Połączeniami tymi powinny być ob-
jęte wszystkie części przewodzące, mogące mieć styczność z wodą w tych rurach, takie jak wanny,
brodziki, krany, baterie, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura itp. …”

Kilkakrotnie publicznie krytycznie oceniłem tę szkodliwą inicjatywę, wykazując jej bezsens
(m.in. w protokóle z 223 Narady Głównych Specjalistów ELEKTROPROJEKT). Zamiast się wyco-
fać pomysłodawcy brnęli dalej. Drugie „stanowisko”, szeroko kolportowane przez dyrektora COBR
Elektromontaż „…ze względu na wagę przedstawionego uregulowania…” podobno jest załączni-
kiem nr 2 do protokółu z zebrania NKP nr 55 w dniu 8 kwietnia 1999 r., spóźnionego dokładnie o
tydzień. Kolportowany tekst „stanowiska”, zamieszczony m.in. w protokóle z 224 Narady Głów-
nych Specjalistów ELEKTROPROJEKT, był pozbawiony i daty, i jakiegokolwiek podpisu, był
świstkiem papieru, a nie dokumentem. Po wstępnych „pouczeniach” stawia on „wymagania”:

„Zgodnie z postanowieniami: p. 413.3.4 normy PN-92/E-05009/41 (PrPN-IEC 60364-4-41),
p. 701.1 normy PN-91/E-05009/701 (PrPN-IEC 60364-7-701) i p. 481.3.1.2. normy PN-IEC 364-4-
481:1994 przyjmuje się, że rozważane zagrożenie nie występuje, jeżeli rezystancja instalacji wodnej
między metalową jej armaturą a ziemią jest nie mniejsza niż 100 kΩ. Jeżeli rezystancja ta jest
mniejsza niż 100 kΩ, to w pomieszczeniach, w których – zgodnie z przedmiotowymi normami – jest
wymagane stosowanie połączeń wyrównawczych dodatkowych, należy tymi połączeniami objąć
również armaturę omawianej instalacji wodnej.”

Można by się zastanawiać nad kondycją prawa w kraju, w którym prezes PKN nie jest władny
wprowadzić obowiązek stosowania normy, a dyrektor COBR ELEKTROMONTAŻ narzuca eks-
centryczne wymysły przepisowe i nawet znajduje pewien posłuch. Pozostawiając na boku te kwe-
stie formalne, lepiej spojrzeć na powołaną przez NKP nr 55 podstawę prawną „stanowiska”, a mia-
nowicie postanowienia trzech arkuszy normy PN/E-05009 i/lub PN-IEC 60364, której poziom me-
rytoryczny jest przedmiotem zachwytu kilku czasopism fachowych1 i dziennika „Rzeczpospolita”2.
Oto w pełnym brzmieniu ta podstawa prawna:

PN-92/E-05009/41 (PrPN-IEC 60364-4-41)

413.3.4. Rezystancja izolacji podłóg i ścian w każdym punkcie pomiarowym w warunkach
określonych w ark. 6 nie powinna być mniejsza niż:

−  50 kΩ, jeżeli napięcie znamionowe instalacji nie przekracza 500 V,
− 100 kΩ, jeżeli napięcie znamionowe instalacji przekracza 500 V.

                                                
1 Wiadomości Elektrotechniczne nr 3/2000, Biuletyn INPE nr 31 (styczeń-luty 2000 r.), Megawat nr 27 (luty 2000).
2 Rzeczpospolita 22 i 29 lutego 2000 r.
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Uwaga. Jeżeli w jakimkolwiek punkcie rezystancja jest niższa od podanych wartości, to z
punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej te podłogi i ściany uważa się za części przewodzące
obce.

PN-91/E-05009/701 (PrPN-IEC 60364-7-701)

701.1. Zakres stosowania
Wymagania dotyczą instalacji elektrycznej i odbiorników zainstalowanych na stałe w po-

mieszczeniach wyposażonych w wannę lub/i basen natryskowy, w których niebezpieczeństwo pora-
żenia prądem elektrycznym jest zwiększone z powodu zawilgocenia ciała ludzkiego (zmniejszenia
rezystancji) przy stykaniu się ciała z częściami przewodzącymi (obcymi i dostępnymi o potencjale
ziemi).

PN-IEC 364-4-481

481.3.1.2. W części instalacji, dla której odpowiednie postanowienia części normy IEC 364-7
ograniczają napięcie dotykowe bezpieczne do wartości 25 V napięcia prądu przemiennego lub do
wartości 60 V napięcia nietętniącego prądu stałego, mogą być stosowane wymagania podane w p.
413.1, jeżeli zastosowano jeden z następujących środków:

− połączenia wyrównawcze dodatkowe spełniające wymagania 413.1.6 normy IEC 364-4-41 z
tym, że wartość 50 w warunku 413.1.6.2 powinna być zastąpiona wartością 25,

− urządzenia ochronne różnicowoprądowe o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.

Widać czarno na białym, że w powołanych postanowieniach nie ma żadnego uzasadnienia dla
warunku „przyjmuje się, że rozważane zagrożenie nie występuje, jeżeli rezystancja instalacji wodnej
między metalową jej armaturą a ziemią jest nie mniejsza niż 100 kΩ”. Z równym powodzeniem
można by powołać jakieś paragrafy kodeksu drogowego. Skoro sprawcy zamieszania nawet prze-
czytać normy nie potrafią, to z czym i jak tu dyskutować? Cały pomysł opiera się na trzech ele-
mentarnych błędach:

Pierwszy błąd polega na przypisywaniu niezwykłych właściwości elektroprzewodzących
wodzie wodociągowej, o czym świadczą słowa wprowadzające „Przy małej rezystywności wody
…”. Ustne komentarze dodają, że trzeba brać pod uwagę również wodę brudną, w tym wodę zanie-
czyszczoną po robotach wodociągowych. A czy nikogo nie zdziwiło, że nie spotyka takich prawi-
dłowości w gruncie, kiedy wykonuje uziom? Czy lepiej przewodzi „brudniejszy” grunt? Elektrycz-
na przewodność wody ma charakter jonowy i jest wynikiem dysocjacji elektrolitycznej rozpuszczo-
nych w niej związków chemicznych, wykazujących dostatecznie duży stopień dysocjacji (zjawisko
opisane w roku 1887 przez S. A. Arrheniusa). Rezystywność wody wodociągowej od dawna jest
dobrze znana, a od kilku lat, wraz z innymi jej parametrami, bywa okresowo publikowana w prasie
lokalnej przez dostawców wody. Rezystywność tę mierzy się, ale można ją też dokładnie przewi-
dzieć znając zawartość wszelkich zanieczyszczeń wody. Można przyjąć, że rezystywność wody
zimnej (+20°C) z miejskiej sieci wodociągowej jest nie mniejsza niż 13 Ωm.

Drugi błąd polega na przypisywaniu niezwykłych właściwości elektroprzewodzących osa-
dom na wewnętrznych ściankach rur. W rurach z tworzyw sztucznych mogą tworzyć się porowate
osady z zanieczyszczeń wody, zwłaszcza z trudno rozpuszczalnych osadotwórczych węglanów
wapnia i magnezu. Rezystywność tych osadów jest raczej większa niż rezystywność wody, z któ-
rych powstały. Inaczej mówiąc, wnętrze rury o zmniejszonym świetle, zamulonej osadami, na ogół
przewodzi gorzej (ma większą rezystancję) niż wnętrze rury czystej, bez osadów. W przypadku rur
metalowych osady tworzą również produkty korozji, np. korozji żelaza i cynku, trudno rozpusz-
czalne tlenki i wodorotlenki, z których tylko krystaliczny magnetyt Fe3O4 wykazuje dobrą prze-
wodność (elektronową!), ale występuje on w ilościach śladowych jako przejściowe stadium proce-
sów korozyjnych. Oczywiście przewodność osadów na wewnętrznych ściankach rur metalowych
jest bez znaczenia z omawianego tu punktu widzenia.

Trzeci błąd polega na mylnej interpretacji pojęcia „części przewodzące obce”, bo to one
podlegają miejscowym połączeniom wyrównawczym w pomieszczeniach kąpielowych, a nie
„wszystkie części przewodzące”. W normie PN-91/E-05009/02 trudno znaleźć jakąkolwiek popraw-
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ną definicję, chybiona jest również definicja następująca:
826-03-03. Część przewodząca obca – część przewodząca nie będąca częścią instalacji elek-

trycznej, która może znaleźć się pod określonym potencjałem, zazwyczaj pod potencjałem ziemi.
Poprawne definicje pojęć z zakresu ochrony przeciwporażeniowej można znaleźć w Biulety-

nie INPE (nr 24 z marca 1999 r.), między innymi definicję następującą:
2.2. Część przewodząca obca − dostępny dla dotyku przewodzący przedmiot, nie będący czę-

ścią urządzenia elektrycznego, który może wprowadzać określony potencjał, zazwyczaj potencjał
ziemi, np. metalowa konstrukcja budowlana, metalowy rurociąg, przewodząca podłoga lub ściana.

Jest to definicja zgodna z przyjętą w normach IEC oraz EN:
Extraneous conductive part – A conductive part not forming part of the electrical installation

and liable to introduce a potential, generally the earth potential.
Élement conducteur étranger à l’installation électrique – élement susceptlible d’introduire

un potentiel, géneralement celui de la terre, et ne faisant pas partie de l’installation électrique.
Fremdes leitfähiges Teil – Ein leitfähiges Teil, das nicht zur elektrischen Anlage gehört, das

jedoch ein elektrisches Potential einschließlich des Erdpotentials einführen kann.

Zatem nie są częściami przewodzącymi obcymi takie elementy przewodzące, które nie mogą
wprowadzać obcego potencjału, które nie mogą zamknąć ewentualnego obwodu prądu rażeniowe-
go:

 Nie połączone ze zbrojeniem budynku ani uziemionymi metalowymi instalacjami i nie sty-
kające się z instalacją elektryczną metalowe futryny drzwiowe, półki, szafki, wieszaki lub uchwyty.
Sprzeczne z dokumentami IEC oraz EN  i niebezpieczne jest wymaganie NKP, że „wszystkie części
przewodzące łącznie ze stykami ochronnymi gniazd wtyczkowych muszą być połączone za pośred-
nictwem przewodu ochronnego PE z główną szyną uziemiającą”.

 Metalowa armatura instalacji wodociągowej wykonanej przy użyciu rur z tworzyw sztucz-
nych. Metalowy kran lub złączka na rurze wodociągowej z tworzywa sztucznego nie jest częścią
przewodzącą obcą i nie wymaga połączeń wyrównawczych, jeśli rezystancja przejścia do ziemi
(rezystancja uziemienia) jest większa niż 50 kΩ. Jest to wartość graniczna stosowana również przy
ocenie przewodności podłóg. Łatwo obliczyć jaki odcinek rury z tworzywa sztucznego izoluje od
potencjału ziemi metalową armaturę.

Woda wodociągowa zimna (+20°C) ma rezystywność nie mniejszą niż ρ20 = 13 Ωm. Typo-
wa rura z tworzywa sztucznego dla wody zimnej na końcowych odcinkach ma średnicę wewnętrzną
dw = 15,8 mm, co odpowiada polu przekroju poprzecznego strumienia wody
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Dla uzyskania rezystancji uziemienia kranu większej niż R = 50.000 Ω, długość izolacyjnej rury
wody zimnej powinna wynosić co najmniej
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Woda wodociągowa gorąca (+80°C) ma rezystywność nie mniejszą niż ρ80 = 5 Ωm. Typowa
rura z tworzywa sztucznego dla wody gorącej na końcowych odcinkach ma średnicę wewnętrzną
dw = 12,0 mm, co odpowiada polu przekroju poprzecznego strumienia wody
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Dla uzyskania rezystancji uziemienia kranu większej niż R = 50.000 Ω, długość izolacyjnej rury
wody gorącej powinna wynosić co najmniej
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Przy innej średnicy rury albo innej rezystywności wody łatwo te wyniki nieco skorygować.
Kto chce być ostrożny, może podwoić podane długości (1,5 m dla wody zimnej, 2,5 m dla wody
gorącej), by zapewnić rezystancję większą niż 100 kΩ. Nie zmieni to konkluzji – wystarczy krótki
odcinek rury izolacyjnej i metalowa armatura nie jest częścią przewodzącą obcą, a zatem nie wy-
maga obejmowania połączeniami wyrównawczymi miejscowymi.

Rys. 1. Wybrane niemieckie publikacje z ostatnich lat na temat połączeń wyrównawczych w łazienkach

Rzecz nie na tym polega, by sobie oszczędzić wykonywania kłopotliwych połączeń, godząc
się na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa. Na odwrót, takie połączenia sprawiają, że metalowe
przedmioty − dotychczas neutralne z punktu widzenia zagrożenia porażeniowego − dopiero po ich
wykonaniu stają się częściami przewodzącymi obcymi i to zagrożenie zwiększają, nasilając czynnik
BC według PN-91/E-05009/03 pkt 322.3 „Kontakt ludzi z potencjałem ziemi”. Im mniej uziemio-
nych części w łazience, tym bezpieczniej. W krajach Unii Europejskiej postęp zmierza w kierunku
stopniowego eliminowania z łazienki części przewodzących obcych i w końcu – do wyeliminowa-
nia potrzeby połączeń wyrównawczych miejscowych.
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Na forum IEC od paru lat trwa dyskusja, czy uważać za część przewodzącą obcą i wobec te-
go, czy obejmować miejscowymi połączeniami wyrównawczymi metalową wannę, która nie jest
nieuchronnie uziemiona w sposób naturalny, przez przyłączone do niej metalowe rury. Chodzi o
bezpieczeństwo osób, które podczas kąpieli bezmyślnie posługują się urządzeniem elektrycznym,
np. suszarką do włosów. Upuszczona do wody suszarka zabija, jeśli wanna jest uziemiona, a nie
czyni nic złego, jeśli uziemiona nie jest. Zatem, jeśli wanna samoistnie uziemiona nie jest, to może
lepiej jej nie uziemiać? Eksperci międzynarodowi zastanawiają się czy wymagać przyłączania wan-
ny, a w Warszawie każą przyłączać kranik.

Są natomiast częściami przewodzącymi obcymi elementy przewodzące, które mogą do ła-
zienki wprowadzić określony potencjał:
 albo potencjał ziemi, np. metalowe rurociągi i metalowe konstrukcje budowlane przechodzące

przez różne pomieszczenia i/lub przez różne kondygnacje,
 albo potencjał części czynnej, np. metalowa siatka w podłodze osłaniająca elektryczne prze-

wody grzejne, metalowa obudowa szafki z instalacją elektryczną.

Powyższe zalecenia są zgodne z projektem europejskiego Dokumentu Harmonizującego
prHD 3484.7.701 S1 oraz identycznym z nim projektem normy DIN VDE 0100-701 z czerwca
1995 r., gdzie przeczytać można:

701.413.1.6.1. … Metallische Türrahmen, Fensterrahmen und ähnliche Teile sind nicht als
Teile der Gebäudekonstruktionen zu betrachten. … Metallische Badewannen und metalische Du-
schbecken sind nicht als Teile zu betrachten, die ein Potential einführen können, wobei vorausge-
setzt wird, daß sie vom Gebäude und anderen metallischen Teilen, die selbst ein Potential einführen
können, isoliert sind.

Na ten temat w krajach Unii Europejskiej opublikowano wiele wyjaśnień; tytułem przykładu
rys. 1 przedstawia tytuły publikacji niemieckich z ostatnich lat. Zamiast zachęcać polskich projek-
tantów i wykonawców instalacji elektrycznych do czytania i praktycznego wykorzystywania takich
wyjaśnień, zmusza się ich do jałowych rozważań, czy słup wody w plastikowej rurze o długości
kilku do kilkudziesięciu metrów może wprowadzić do łazienki potencjał ziemi. Sprawa tak wszyst-
kich zaabsorbowała, że uszedł uwagi problem analogiczny, lecz znacznie poważniejszy.

Mianowicie od kilku lat jak najbliżej kranu instaluje się przepływowe ogrzewacze wody, któ-
re coraz powszechniej mają gołe elementy grzejne bezpośrednio stykające się z wodą, co gwaran-
tuje większą sprawność i mniejszą cieplną stałą czasową. Ogrzewacze o małej wydajności (woda do
mycia rąk w toalecie), o mocy 2÷5 kW bywają jednofazowe, ogrzewacze większe (w kuchni lub w
łazience) o mocy 15÷27 kW są trójfazowe. Strumień wody przepływa przez kolejne kanały grzejne
w korpusie z ceramiki lub z ciepłoodpornego tworzywa sztucznego (np. z norylu czyli politlenku
fenylenu) napotykając gołe elementy grzejne. Ograniczenie prądów upływowych do bezpiecznego
poziomu zapewniają kanały izolacyjne o odpowiednio dobranym przekroju i długości (rys. 2), bez
elementów grzejnych i innych części czynnych. Kanały izolacyjne znajdują się między kanałami
grzejnymi zasilanymi z różnych faz oraz na wlocie i na wylocie ogrzewacza. Ostatnio zwiększono
długość kanałów izolacyjnych, by ogrzewacze można bezpiecznie instalować w budynkach pobie-
rających wodę z drobnych prywatnych ujęć, gdzie parametry wody nie są monitorowane; przyjęto,
iż w takich przypadkach bezpieczniej zakładać rezystancję wody zimnej (w temperaturze +15 lub
+20°C) na poziomie 11, 10 a nawet 9 Ωm. Najmniejsza dopuszczalna rezystywność wody zimnej
(13, 11, 10 lub 9 Ωm) jest podawana na tabliczce znamionowej przepływowego ogrzewacza wody.

Wystarczy porównać przekrój i długość kanału izolacyjnego w przepływowym ogrzewaczu
wody z odpowiednimi wymiarami rury z tworzywa sztucznego doprowadzającej wodę do łazienki,
by zrozumieć niedorzeczność pomysłu NKP nr 55. Trzeba przy tym pamiętać, że woda gorąca wy-
pływająca z ogrzewacza ma rezystywność w przybliżeniu dwa razy mniejszą niż woda zimna.
Zgodnie z normą PN-EN 60335-2-35 z sierpnia 1999 r. „Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów
do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla przepływowych ogrzewaczy wo-
dy” (pkt 13), prąd upływowy ogrzewaczy wody klasy ochronności I z gołymi elementami grzejny-
mi mierzony między metalowym sitkiem umieszczonym w strumieniu wypływającej wody w odle-
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głości 10 mm od otworu rury wylotowej a zaciskiem uziemiającym nie powinien przekraczać 0,25
mA. I to wymaganie daje się spełnić.

L1 L2 L3

1 1

Rys.2. Trójfazowy ogrzewacz przepływowy o go-
łych elementach grzejnych omywanych strumie-
niem wody
1 - kanały izolacyjne (Isolierstrecken)

Dziwaczne żądanie obejmowania połączeniami wyrównawczymi metalowej armatury na ru-
rociągach z tworzyw sztucznych nie przypadkiem narodziło się w lipcu 1998 roku, na początku
nowej kadencji władz, komitetów i kolegiów SEP, kiedy kilku osobom obejmującym nowe funkcje
zamarzył się monopol decyzji i wykładni przepisów w dziedzinie instalacji i urządzeń elektrycz-
nych. Dwa tygodnie wcześniej (26.06.1998) przewodniczący CKSIiUE wydał pisemne orzeczenie
zakazujące publikowania komentarzy i zapraszania do wygłaszania referatów autora, który krytycz-
nie ocenia działania NKP nr 55, bo jest on   „przeciwnikiem integracji europejskiej, który podważa i
kwestionuje dyrektywy Unii”. To miało być zabezpieczenie tyłów. Miesiąc później (05.08.1998)
przewodniczący CKSIiUE podsunął do podpisu wiceprezesowi SEP szeroko rozesłane pismo
stwierdzające, iż norma PN/E-05009 wyczerpuje wymagania w zakresie ochrony przeciwporaże-
niowej w sieciach elektroenergetycznych i osobne przepisy dla sieci są niepotrzebne, a nawet były-
by szkodliwe.

Jest w dziedzinie ochrony przeciwporażeniowej wiele trudnych i nie do końca rozstrzygnię-
tych problemów, spraw o poważnych implikacjach technicznych i ekonomicznych. Tym się powin-
ni zajmować polscy eksperci, a nie nieustannym wyjaśnianiem kwestii elementarnych członkom
komisji normalizacyjnej i działaczom o niczym nie popartym zacięciu dydaktycznym, którzy
ośmieszają zarówno Polski Komitet Normalizacyjny, jak i Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Każdy ma prawo do błędu i błąd nikogo nie kompromituje, ale kompromitować może sposób re-
agowania na ujawnienie błędu.
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