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Wprowadzenie 
Modelowanie i symulacje uziomów nie jest łatwym zadaniem, jak można w pierwszym momencie 

sądzić. Żeby uzyskać wiarygodny wynik należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak: 

• funkcja pełniona przez dany uziom, 

• elektryczne właściwości statyczne uziomu, 

• elektryczne właściwości dynamiczne uziomu, 

• techniczne aspekty uzyskiwania danych do utworzenia modelu i jego weryfikacji, 

• wybór optymalnego narzędzia do modelowania i symulacji. 

W poniższym artykule przedstawione zostaną poszczególne czynniki, jak również przykładowe 

realizacje porównawcze: pomiarów, obliczeń analitycznych oraz symulacji. 

Różne zadania uziomu 
Każda instalacja elektryczna powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowników oraz dołączonego 

sprzętu elektrycznego w zakresie zagrożeń takich jak porażenie prądem elektrycznym, przepięcia czy 

niekontrolowany przepływ prądu piorunowego. Bezpieczeństwo to można zapewnić różnymi 

sposobami, których skuteczność w dużej mierze zależy od połączeń wyrównawczych oraz instalacji 

uziemiającej. Według normy PN-IEC 60050-195:2001 [1] instalacja uziemiająca jest to zespół 

wszystkich połączeń elektrycznych i elementów służących do uziemienia sieci, instalacji lub urządzenia. 

Termin instalacja uziemiająca często jest skracany i zastępowany słowem uziemienie. Według tej samej 

normy uziemienia podzielono funkcjonalnie na: 

• uziemienie ochronne rozumiane jako uziemienie jednego lub wielu przewodzących punktów 

sieci, instalacji lub urządzenia nie znajdujących się zwykle pod napięciem dla celów 

bezpieczeństwa, 

• uziemienie funkcjonalne, które stanowi uziemienie jednego lub wielu punktów sieci, instalacji 

lub urządzenia dla celów innych niż bezpieczeństwo, 

• uziemienie odgromowe służące do odprowadzania do ziemi prądów udarowych wyładowań 

atmosferycznych, 

• uziemienie robocze, czyli połączenie z ziemią określonego punktu sieci lub instalacji 

elektrycznej wykonane w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń (w tym ochronnych) 

w warunkach normalnych oraz zakłóconych, 

• uziemienie pomocnicze jako połączenie z ziemią elementów obiektu budowlanego lub 

urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwych warunków pracy. 

Uziemienia, ze względu na różne zadania, muszą spełniać różne wymagania: 

• rezystancja uziemienia (RE) rozumiana jako rzeczywista część impedancji uziemienia, 

• impedancja uziemienia rozumiana jako impedancja przy danej częstotliwości pomiędzy 

określonym punktem sieci, instalacji lub urządzenia a ziemią odniesienia, 

• napięcie uziomowe (UE) czyli napięcie przewodu uziemiającego rozumiane jako napięcie 

pomiędzy uziomem a ziemią odniesienia, 

• prąd uziomowy (IE) rozumiany jako część prądu zwarcia doziemnego przepływające przez 

rozpatrywany uziom lub uziomy do ziemi. 

Typowe uziemienie składa się z elementów takich jak: uziom lub uziomy tworzące układ uziomowy, 

przewody uziomowe i łączące, zacisk uziomowy probierczy oraz główny przewód uziemiający. 
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Uziomy ponadto mogą być one budowane jako: pionowe, poziome, otokowe, fundamentowe, kratowe 

lub mieszane. 

Ze względu na tę różnorodność funkcji, wymagań i geometrii przed przystąpieniem do modelowania i 

symulacji należy zastanowić się jakie narzędzie, w sensie jakie środowisko symulacyjne, będzie 

najbardziej odpowiednie dla rozpatrywanego przypadku. Określenie odpowiednie należy rozumieć w 

szerokim znaczeniu, zarówno jako rzetelność uzyskanych wyników, ale również czas obliczeń, koszt i 

ilość danych potrzebnych do wykonania modelu, czy stopień skomplikowania opracowania geometrii 

układu.  

Właściwości gruntów 
Ponieważ uziemienia instalowane są pod powierzchnią ziemi, stąd istotnym z punktu widzenia obliczeń 

i modelowania są jej parametry elektryczne, a w szczególności jej rezystywność. Definicja normatywna 

brzmi następująco: rezystywność zastępcza gruntu (ρ) jest to rezystywność gruntu jednorodnego, w 

którym rezystancja uziemienia o określonym typie i rozmiarach jest taka sama, jak w rzeczywistym 

gruncie niejednorodnym.  

Od strony pomiarowej parametr ten jest zdefiniowany jednak nieco inaczej: rezystywność gruntu (ρ) 

jest to rezystancja właściwa gruntu czyli rezystancja wycinka gruntu o kształcie sześcianu o boku 1 m 

mierzona w Ωm pomiędzy jego dwoma przeciwległymi bokami.  

Różnica w obu tych definicjach powoduje, że częstym problemem jest duży błąd obliczeniowy 

wynikający z tego, że do ich przeprowadzenia użyto niewystarczającej ilości danych wejściowych 

(pomiarowych).  

Własności gleb, czyli powierzchniowych warstw gruntu, mają ogromny wpływ na budowę i pracę 

uziomów, a wspomniana wyżej rezystywność jest tylko jednym z nich. Z punktu widzenia struktury 

grunt składa się z cząstek stałych, ciekłych i gazowych o zróżnicowanym składzie chemicznym, który 

może zmieniać się nie tylko wraz z głębokością, ale również w czasie. Czynnikami, które wpływają na 

wybór preferowanego rozwiązania danego przypadku uziomu (i dokładność modelu) jest na przykład 

mechaniczna budowa cząstek uwzględniająca ich wielkość i wzajemne powiązania. Ma ona 

bezpośredni wpływ na takie własności gruntu jak wilgotność (zmianę wilgotności, przepuszczalność 

wodną), pojemność powietrzną czy rezystywność. W zależności od składu chemicznego mogą mieć one 

również różne odczyny: kwaśny, neutralny lub zasadowy, co w praktyce będzie miało duże znaczenie 

na etapie doboru materiałów, z których dany uziom powinien zostać wykonany. Oprócz wody, która 

ma znaczący wpływ na warunki pracy uziomu, w gruncie znajduje się także powietrze, jednak jego 

wpływ jest znacznie mniejszy i ujawnia się szczególnie w przypadku odprowadzania przez uziom 

prądów o dużych częstotliwościach lub udarowych. A zatem tworząc model uziomu należy czynniki te 

wziąć pod uwagę względem rodzaju prądu przez niego przypływającego: prąd stały, prąd o 

częstotliwości sieciowej 50/60 Hz, udary piorunowe, czy sygnały wysokoczęstotliwościowe związane 

np. z telekomunikacją. 

Zakres zmienności rezystywności gruntów na terenie Polski jest od kilku (iły, glina, gleby bagienne) do 

kilku tysięcy Ωm (grunt kamienisty). Jak zostało wcześniej wspomniane wartości te potrafią się 

znacząco zmieniać w czasie lub lokalnie na skutek przepływającego prądu (zjawisko nagrzewania 

gruntu lub powstawanie wyładowań niezupełnych). W miarę wzrostu zawartości wilgoci rezystywność 

gruntu maleje. Stopień redukcji jest początkowo gwałtowny, ale później po osiągnięciu pewnego 

progu, redukcja staje się progresywnie mniejsza (Rys. 1). 
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Rys. 1 Wpływ wilgoci na rezystywność gruntu. 

Jony są kolejnym krytycznym czynnikiem związanym z przewodnością gruntu. Sole w gruncie 

dostarczają jony konieczne do wspierania przepływu prądu, co widać w tej samej zależności, jak 

procent wilgotności. Pewne ziarniste typu gruntów, na przykład piasek, nie utrzymują dobrze jonów i 

opady deszczu mogą w rzeczywistości wypłukać jony i zmniejszyć przewodność (Rys. 2). 

 

Rys. 2 Wpływ zawartości soli na rezystywność piaszczystej gliny. 

Trzecim ważnym czynnikiem jest temperatura. Obniżanie temperatury gruntu spowalnia przepływ 

jonów i zmniejsza przewodność. Krytyczne zmiany występują dla przejścia z cieczy do lodu. Jeżeli grunt 

staje się zamrożony wtedy lód unieruchamia przepływ jonów i rezystywność zmienia się skokowo (Rys. 

3). 
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Rys. 3 Wpływ temperatury na rezystywność gruntu. 

Zamarzanie i rozmarzanie gruntu mogą powodować mechaniczne naprężenia uziomów, oprócz 

elektrycznych naprężeń wywoływanych przez wystąpienie zwarcia czy udary. Siatki mogą się oddzielać, 

a poszczególne sekcje tracić połączenie z systemem elektrycznym. Najbardziej ekstremalne warunki 

pogodowe, ale i pioruny, mogą dawać podobny efekt. Oczywiście, pioruny nie mają długotrwałego 

wpływu na wilgotność i temperaturę, ale przez milisekundy trwania mogą spowodować uszkodzenie 

elektrody uziemiającej. Skuteczność uziemienia może być określona przez wykonanie okresowych 

testów uziemienia, a uzyskany wynik może być cenny w naprawie sieci uziemiającej lub w celu podjęcia 

kroków dla zażegnania dalszych uszkodzeń. Jeśli do gruntu spływa prąd udarowy lub prąd zwarciowy o 

dużym natężeniu to wokół uziomu powstaje pole elektryczne o natężeniu proporcjonalnym do 

rezystywności gruntu i gęstości prądu. W efekcie następuje wzrost przewodności elektrolitu na skutek 

wystąpienia efektu Wiena, co prowadzi do wzrostu temperatury. To z kolei prowadzi do parowania 

wody i wysuszenia gruntu, co skokowo zwiększa natężenie pola elektrycznego. Wówczas mogą się 

pojawić lokalne przebicia gruntu (wyładowania niezupełne) na skutek przekroczenia krytycznych 

wartości natężenia pola elektrycznego, co z kolei zmniejsza rezystywność w obszarze przepływu prądu. 

O przebiegu tego złożonego zjawiska decydują wspomniane wcześniej czynniki jak wilgotność, ale 

również zawartość powietrza w gruncie i jego skład elektrochemiczny. 

 

Rys. 4 Wyładowania niezupełne wokół uziomów. 
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Rozpływ prądu w gruncie 
W zależności od charakteru prądu analityczny model uziemienia przedstawiany jest w różnych 

postaciach, wśród których dwie są najczęściej wykorzystywane: 

• jako rezystancja, 

• jako impedancja. 

Możliwy jest jeszcze model z elementami nieliniowymi odwzorowującymi zjawiska elektryczne w 

otaczającym uziom gruncie, np. wyładowania niezupełne. Elektryczne parametry modelowanego 

uziomu są uzależnione od konfiguracji samego uziomu oraz cech gruntu otaczającego uziom. Uziom 

jest charakteryzowany przez rezystancję materiału, z którego jest wykonany oraz indukcyjność. 

Przepływowi prądu w gruncie towarzyszą zaś efekty o charakterze przewodnościowym 

(konduktancyjnym) oraz pojemnościowym (Rys. 5). 

 

Rys. 5 Rozpływ prądu w uziomie i otaczającego go glebie. 

Określanie parametrów rezystancyjnych znane jest od dawna, choć pewnym problemem może być 

mnogość dostępnych metod obliczeniowych. Dla przykładu w Tab.  1 przedstawione zostały wzory 

zebrane z różnych źródeł bibliograficznych. 

Tab.  1 Porównanie przykładowych wzorów na obliczenie rezystancji uziomu. 

 

Chcąc uzyskać informację o parametrach impedancyjnych należy wykonać bardziej złożone obliczenia 

uwzględniające oprócz rezystancji takie wielkości jak indukcyjność, konduktancja oraz pojemność 

uziomu. 

R R

G

L L

C

IW = IR + IL

IP = IG + IC
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Rys. 6 Schemat zastępczy układu do obliczania impedancji uziomu. 

Na podstawie geometrii uziomu przedstawionej na Rys. 6 oraz poniższych wzorów można te wielkości 

obliczyć: 

• rezystancja uziomu 

𝑅 =
𝜌 ∙ 𝑙

𝑠
 

• indukcyjność uziomu 

𝐿 =
𝜇

2𝜋
𝑙𝑛

𝑙

𝑟0
= 0,2𝑙𝑛

𝑙

𝑟0
 

𝐿 = 𝜇𝑙𝑛
𝐻

𝑟0
 (𝑝𝑖𝑜𝑛𝑜𝑤𝑦) 

𝐿 = 0,2𝑙𝑛
2𝐻

𝑟0
 (𝑝𝑜𝑧𝑖𝑜𝑚𝑦) 

• pojemność uziomu 

𝐶 =
2𝜋휀휀𝑟

𝑙𝑛
2𝐻
𝑟0

=
55휀𝑟

𝑙𝑛
2𝐻
𝑟0

 

• konduktancja uziomu 

𝐺 =
2𝜋

𝜌𝑙𝑛
𝑙2

ℎ𝑟0
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Mając tak wyliczone parametry elektryczne można zbudować z nich obwód skupiony jak na Rys. 6. 

Znając wartości rezystancji lub impedancji uziemienia możemy policzyć spodziewaną wartość napięcia 

na uziemieniu. Na jego podstawie można będzie dobrać parametry sprzętu ochronnego i izolacyjnego. 

Może to być również punkt wyjścia do obliczenia rozkładu potencjału wokół uziomu na powierzchni 

ziemi i wynikających stąd wartości napięć dotykowych i krokowych. Pewną wadą tego podejścia są 

uproszczenia i różnorodność wzorów – nie wiadomo, który w danym przypadku zwróci poprawną 

wartość. O wspomnianym wcześniej kryterium rodzaju analizy mogą świadczyć poniższe przykładowe 

obliczenia wykonane dla prądu stałego, przemiennego 50 Hz oraz udarowego. 

Dla prądu stałego o natężeniu 10 kA spadek napięcia na rezystancji 15 Ω można obliczyć z prawa Ohma: 

𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼 = 15 ∙ 104 = 150 𝑘𝑉 

Jest to zależność liniowa – większa rezystancja to większe napięcie, mniejsza rezystancja to 

proporcjonalnie mniejsze napięcie. 

Dla prądu przemiennego 50 Hz wzór na napięcie zmienia się na postać impedancyjną: 

𝑈 = 𝑍 ∙ 𝐼 = √𝑅2 + 𝑋2 ∙ 𝐼 = √152 + (2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 0.002)2 ∙ 104 = 150,131 𝑘𝑉 

Pojawia się człon indukcyjny, którego reaktancja zależy od częstotliwości. Dla 50 Hz jej wpływ nie jest 

bardzo znaczący. 

Dla prądu udarowego osiągającego tę samą wartość 10 kA w czasie 1 µs wzór zmienia się następująco: 

𝑈 = 𝑅 ∙ 𝑖 + 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
= 15 ∙ 104 + 0.002

104

10−6
= 150 𝑘𝑉 + 20 𝑀𝑉 

W zasadzie człon rezystancyjny przestaje mieć znaczenia, za to człon reaktancyjny w największym 

stopniu zawiera się w końcowym wyniku. 

Widać z tych wyliczeń wyraźnie, że niekiedy wyśrubowane wymagania w zakresie jak najmniejszej 

wartości rezystancji nie są pozbawione sensu. Tym bardziej, że jak również wcześniej zostało napisane, 

parametry glebowe się zmieniają w czasie, niekiedy nawet znacznie. Przykład rejestracji takich zmian, 

wykonany przez Pana Romana Domańskiego z firmy Sonel, jest przedstawiony na Rys. 7. 

 

Rys. 7 Charakterystyka zmienności w czasie rezystywności gruntu na trzech głębokościach. 
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Grunt wielowarstwowy 
Jak widać na Rys. 7, oprócz zmienności wartości w czasie, na różnych głębokościach pomiar wykazuje 

różne wartości rezystywności uziomu. Przy rozstawie sond pomiarowych co 5 m, co odpowiada 

głębokości pomiaru 3,5 m, rezystywność zmieniała się od 152 do 259 Ωm. Dla rozstawu sond co 10 m 

(głębokość pomiarowa 7 m) były to już wartości z zakresu 98 – 156 Ωm. Najniższa warstwa (10,5 m) 

mierzona z rozstawem sond 15 m dała wyniki pomiarowe w zakresie 31,5 – 49 Ωm. Warstwa ta 

charakteryzowała się także największą stabilnością rezystywności w czasie. 

Dodatkowym problemem obliczeniowym jest uwzględnienie warstwowej budowy gruntu. Większość 

wzorów analitycznych operuje na jednorodnej warstwie gruntu o jednej wartości rezystywności. Jak 

wcześniej zostało powiedziane jej wartość zmienia się w zależności od wielu czynników. Pojawiają się 

zatem pytania o to jak określić warstwowość gruntu, a jeśli grunt okaże się być wielowarstwowy, to 

którą wartość rezystywności przyjąć. 

Zwykle istnieje kilka warstw gleby, z których każda ma inną rezystywność. Mogą również występować 

zmiany boczne, ale zmiany te są stopniowe i zazwyczaj nieistotne w pobliżu analizowanych miejsc. W 

większości przypadków mierzona wartość rezystywności jest funkcją głębokości, co można zapisać 

zależnością 𝜌=𝑓(𝑧). Określenie tej funkcji nie jest rzeczą prostą i najczęściej używa się jej aproksymacji 

do konfiguracji dwuwarstwowej [11]. Jak głęboko należy rozpatrywać efektywność uziomów względem 

prądów wnikających w grunt? Dla częstotliwości sieciowej ta głębokość to nawet kilometra, ale dla 

większych częstotliwości jak radiowe czy wynikające ze stromości udarów już tylko kilkadziesiąt 

metrów. 

Pomiar rezystywności 
Jedną z danych, którą w zasadzie zawsze będzie trzeba znać niezależnie od rodzaju modelu i symulacji, 

jest rezystywność gruntu. Nawet przedstawione wyżej aproksymacje wartości średnich lub 

dwuwarstwowych struktur bazują na pomiarach. Pomiary te można przeprowadzić na kilka sposobów, 

z których trzy są najczęściej spotykane: 

• metoda 3-punktowa (Blattner), 

• metoda 4-punktowa: 

o równe odległości między elektrodami (Wenner), 

o różne odległości między elektrodami (Schlumberger-Palmer). 

Uzyskanie aproksymacji wyników przeprowadzonych pomiarów bywa zadaniem trudnym i 

skomplikowanym, przez co większość osób wykonuje jedynie jeden pomiar.  

Metoda 3 punktowa jest metodą relatywnie prostą, aczkolwiek kłopotliwą. Polega ona na 

wielokrotnych pomiarach rezystancji gruntu w funkcji głębokości pogrążenia elektrod pomiarowych 

(Rys. 8).  
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Rys. 8 Metoda 3-punktowa pomiaru rezystywności. 

Ze zmierzonej wartości rezystancji w prosty sposób można przeliczyć wartość rezystywności gruntu: 

𝜌 =
2𝜋𝑙𝑅

𝑙𝑛 (
4𝑙
𝑟 ) − 1

 

Do zalet tej metody można zaliczyć łatwość obliczeń oraz uzyskanie informacji o tym, jak głęboko 

można pogrążać pręty. Wadą niestety jest to, że w trakcie pogrążania może powstać kiepski kontakt z 

glebą, co negatywnie wpływa na uzyskane wyniki. 

Metoda 4 punktowa, nazywana metodą Wennera, polega na rozmieszczeniu elektrod w linii w równych 

odstępach od siebie (Rys. 9). 

 

Rys. 9 Metoda Wennera pomiaru rezystywności. 

Dla takiego układu pomiarowego spodziewana wartość rezystywności może być obliczona ze wzoru: 

𝜌 =
4𝜋𝑎𝑅

1 +
2𝑎

√𝑎2 + 4𝑏2
−

𝑎

√𝑎2 + 𝑏2

≈ 2𝜋𝑎𝑅 

Druga metoda 4 punktowa, nazywana metodą Schlumberger – Palmera, różni się tym, że elektrody 

napięciowe i prądowe umieszczone są w różnych odległościach od siebie (Rys. 10). 
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Rys. 10 Metoda Schlumberger-Palmer. 

Spodziewana wartość rezystywności może być obliczona korzystając ze wzoru: 

𝜌 =
𝜋𝑐(𝑐 + 𝑑)𝑅

𝑑
 

Niezależnie od przyjętej metody pomiarów należy przeprowadzać je w przemyślany sposób. Do 

najczęściej wymienianych źródeł błędów zalicza się obecność przewodzących instalacji i obiektów w 

sąsiedztwie, dokładność rozstawienia elektrod, liniowość rozstawienia elektrod, zasilanie urządzenia, 

znajomość obsługi urządzenia i sposobu przeprowadzenia pomiarów, uproszczenia obliczeniowe oraz 

błędy rachunkowe. 

Jest to szczególnie istotne, gdyż wyniki pomiarów często trafiają dalej do projektanta systemu 

uziomowego lub stanowią podstawę do utworzenia modelu projektowanego uziomu. Mając błędne 

dane wejściowe trudno jest spodziewać się poprawnych wyników. W przypadku projektanta uziomów 

dla linii energetycznych często musi on bazować jedynie na pomiarach geodezyjnych (Rys. 11). Niestety 

jest to bardzo niedokładna metoda, głównie ze względu na odczyt rezystywności danej warstwy gruntu 

ze statystycznych tabel. 

 

 

Rys. 11 Przykładowy raport badania geologicznego gruntu. 
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Zakładając poprawne przeprowadzenie pomiarów i wiarygodność wyników kolejnym krokiem jest ich 

opracowanie. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, w której mierzony grunt ma strukturę 

warstwową. Przykładowe charakterystyki wyników pomiarów rezystywności przedstawia Rys. 12. 

 

Rys. 12 Przykładowe wyniki pomiarów rezystywności gruntu. A – jednorodny, B – warstwa o niskiej rezystywności nad 
warstwą o wyższej, C – warstwa o dużej rezystywności pomiędzy dwiema o niższej, D – warstwa o wyższej rezystywności nad 

warstwą o niższej, E – warstwa o niskiej rezystywności na warstwą o wyższej wraz z pionową nieciągłością. 

Zmierzona charakterystyka rezystywności w funkcji odstępu między elektrodami pomiarowymi 

powinna zostać przeliczona na model jedno lub dwuwarstwowy. Jeśli uzyskane wartości są względnie 

podobne i nie wykazują dużej zmienności to można założyć jednorodność gruntu i obliczyć wypadkową 

rezystywność według jednego z poniższych wzorów:  

𝜌 =
𝜌1+𝜌2+⋯+𝜌𝑛

𝑛
 𝜌 =

𝜌𝑚𝑎𝑥 + 𝜌𝑚𝑖𝑛

2
 

Jeśli jednak rezystywność zmienia się w znaczący sposób zalecane jest przeliczenie jej wartości w 

oparciu o model dwuwarstwowy. 

 

Rys. 13 Dwuwarstwowy model gruntu. a – odległości między elektrodami pomiarowymi rezystywności, h – głębokość górnej 
warstwy gruntu, ρ1 – rezystywność górnej warstwy gruntu, ρ2 – rezystywność dolnej warstwy gruntu. 

Jednym z pierwszych działań w takiej sytuacji jest obliczenie współczynnika odbicia na granicy warstw, 

a liczy się go korzystając ze wzoru poniżej: 

𝑘 =
𝜌2 − 𝜌1

𝜌2 + 𝜌1
 

Wartość zaś spodziewanej rezystywności gruntu na danej głębokości można oszacować poprzez 

iteracyjne obliczenie: 

 

      
     

  

 
 1 1

 2
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𝜌𝑎 = 𝜌1

[
 
 
 

1 + 4 ∑

(

 
𝐾𝑛

√1 + (2𝑛ℎ
𝑎⁄ )

2
−

𝐾𝑛

√4 + (2𝑛ℎ
𝑎⁄ )

2

)

 

∞

𝑛=1
]
 
 
 

 

Rezystancja uziomu o długości l i promieniu r pogrążonego w górnej warstwie modelu 

dwuwarstwowego jest opisana wzorem [12]: 

𝑅 =
𝜌1

2𝜋𝑙
𝑙𝑛

2𝑙

𝑟
+ ∑ 𝐾𝑛𝑙𝑛

2𝑛ℎ + 𝑙

2𝑛ℎ − 𝑙

∞

𝑛=1

 

Gdy k=0 wzór ten upraszcza się do gruntu jednorodnego: 

𝑅 =
𝜌1

2𝜋𝑙
𝑙𝑛

2𝑙

𝑟
 

Wykonując co najmniej trzy pomiary z różnymi rozstawami elektrod l1, l2, l3, ..., ln i otrzymując wartości 

rezystancji R1, R2, R3, ..., Rn dostajemy zestaw równań, z których możemy wyliczyć szukane wartości ρ1, 

K oraz h. 

Określanie rodzaju gruntu 
Standard IEEE-81/2012 określa szczegółową procedurę bazującą na minimalizacji funkcji błędu. 

Procedura ta polega na minimalizacji odchylenia między wartościami uzyskanymi w kolejnych 

iteracjach obliczeń opisanych następującą funkcją: 

𝜓(𝜌1,  𝜌2,  ℎ) = ∑ [
(𝜌𝑚

0 − 𝜌𝑚)

𝜌𝑚
0 ]

2𝑁

𝑚=1

 

Minimalizacja oparta jest o metodę największej stromości [13]: 

𝛿𝜓

𝛿𝜌1
= −2∑ [

𝜌0(𝑎𝑖) − 𝜌(𝑎𝑖)

[𝜌0(𝑎𝑖)]
2

]
𝛿𝜌

𝛿𝜌1

𝑁

𝑖=1
 

𝛿𝜓

𝛿𝜌2
= −2∑ [

𝜌0(𝑎𝑖) − 𝜌(𝑎𝑖)

[𝜌0(𝑎𝑖)]
2

]
𝛿𝜌

𝛿𝜌2

𝑁

𝑖=1
 

𝛿𝜓

𝛿ℎ
= −2∑ [

𝜌0(𝑎𝑖) − 𝜌(𝑎𝑖)

[𝜌0(𝑎𝑖)]
2

]
𝛿𝜌

𝛿ℎ

𝑁

𝑖=1
 

Elementem rozwiązania jest równanie: 

𝛥𝜓 =
𝛿𝜓

𝛿𝜌1
𝛥𝜌1 +

𝛿𝜓

𝛿𝜌2
𝛥𝜌2 +

𝛿𝜓

𝛿ℎ
𝛥ℎ 

Aby mieć pewność uzyskania rozwiązania poprzez zbieżność do założonej dokładności wartości Δ𝜌1, 

Δ𝜌2 oraz Δℎ powinny być nie większe niż założony poziom dokładności opisany przez współczynniki τ, 

σ i γ: 

𝛥𝜌1 = −𝜏
𝛿𝜓

𝛿𝜌1
 

𝛥𝜌2 = −𝜎
𝛿𝜓

𝛿𝜌2
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𝛥ℎ = −𝛾
𝛿𝜓

𝛿ℎ
 

Łącząc powyższe równania otrzymujemy: 

𝛥𝜓 = −𝜏 (
𝛿𝜓

𝛿𝜌1
)
2

− 𝜎 (
𝛿𝜓

𝛿𝜌2
)
2

− 𝛾 (
𝛿𝜓

𝛿ℎ
)
2

 

Jeśli |Δ𝜓|>휀 to obliczenia są powtarzane jako kolejna iteracja z wartościami: 

𝜌1
(𝑘)

= 𝜌1
(𝑘−1)

+ 𝛥𝜌1 

𝜌2
(𝑘)

= 𝜌2
(𝑘−1)

+ 𝛥𝜌2 

ℎ
(𝑘)

= ℎ
(𝑘−1)

+ 𝛥ℎ 

Jeśli |Δ𝜓|<휀 to założony poziom dokładności obliczeń został osiągnięty, a ostatnie wartości 𝜌1, 𝜌2 oraz 

ℎ są wartościami szukanymi. 

Modelowanie i symulacje – co to jest 
Obliczanie rezystancji uziomu bazuje na obliczaniu różnic potencjałów elektrycznych wokół 

analizowanej konstrukcji odniesionych do prądu pomiarowego. Punktem wyjścia jest uziom półkulisty, 

wokół którego, w jednorodnym gruncie, rozkład ten wygląda następująco. 

 

Rys. 14 Rozpływ prądu elektrycznego wokół uziomu półkulistego. 

Jest to niestety przypadek idealny i w rzeczywistych warunkach praktycznie nie spotykany. Ze względu 

na dużą zmienność parametrów elektrycznych gruntu, duże zróżnicowanie rodzajów gruntów, w 

codziennej praktyce inżynierskiej można zetknąć się z problemem jak wykonać zatem: 

• obliczenia spodziewanej wartości rezystancji uziemienia, 

• pomiary wartości rezystywności i rezystancji uziemienia, 

• montaż uziemienia, 

• obliczenia i/lub pomiary napięć dotykowych i krokowych. 
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Historia opisująca powyższe zagadnienia ma już ponad 70 lat, w czasie których pojawiły się nowe 

możliwości obliczeniowe. Co więcej – pojawiły się także nowe materiały, których zadaniem jest 

poprawa parametrów elektrycznych gruntu – jak zatem uwzględnić je w obliczeniach, np. 

projektowych? Z pomocą może przyjść modelowanie i symulacja. Zanim przejdziemy do meritum tego 

zagadnienia to najpierw należy wyjaśnić kilka definicji: 

• modelowanie jest to zastosowanie określonej metody do stworzenia i zweryfikowania modelu 

dla analizowanego układu rzeczywistego, 

• symulacja jest to zastosowanie symulatora, w którym stworzony został model, do uzyskania 

informacji o zachowaniu się układu rzeczywistego w określonych parametrami symulacji 

warunkach, 

• układ rzeczywisty jest to dowolna część świata rzeczywistego (ożywionego lub sztucznego, 

istniejąca lub projektowana), 

• model jest to fizyczne (realne) lub matematyczne (abstrakcyjne) odzwierciedlenie układu 

rzeczywistego, 

• symulator jest to układ (urządzenie) lub program komputerowy, służący do wykonywania 

eksperymentów na modelach. 

Relacja między tymi poszczególnymi elementami przedstawiona jest na Rys. 15 oraz Rys. 16. 

 

Rys. 15 Relacja między elementami modelowania i symulacji, kolejność działań. 

 

Rys. 16 Analogia elementów rzeczywistości i modelu. 

Układ rzeczywisty Model

SymulatorInformacja

Modelowanie

Symulacje

Wynik

Symulator

Układ eksperymentu

Model

Wyniki symulacji

Układ pomiarowy

Układ eksperymentu

Układ rzeczywisty

Zachowanie układu

Pomiary Symulacja

???

???
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Ponieważ jak widać choćby z powyższych grafik proces modelowania i symulacji może być dość 

skomplikowany, stąd często na pytanie o zasadność prowadzenia takich działań można usłyszeć 

odpowiedź aby zrozumieć przebieg zjawisk lub aby przewidzieć przebieg procesów. Uzyskane w drodze 

modelowania i symulacji wyniki mogą przysłużyć się wielu celom, ale w szczególności wzbogacić wiedzę 

o przebiegu zjawisk, działaniu układów czy weryfikacji hipotez, pomóc w wyborze optymalnych 

rozwiązań dla projektowanych układów, czy planowania działań na płaszczyznach społeczno-

ekonomicznych. 

Z punktu widzenia uziomów najsłuszniejszą wydaje się być odpowiedź o optymalnych rozwiązaniach. 

To co istotne w tym procesie to fakt, że każdy model jest opracowywany dla konkretnych celów oraz 

dla konkretnych zastosowań. Rzadko można spotkać uniwersalne modele do znacznie różniących się 

od siebie celów czy zastosowań. Modele uniwersalne, jeśli są, najczęściej umożliwiają analizę w 

pewnym zakresie odwzorowania rzeczywistości, np. w zakresie częstotliwości. Chcąc zrobić model do 

analizy elektrycznej i mechanicznej tak naprawdę trzeba zrobić dwa modele. 

Przeznaczenie modelu wynika ze sformułowanego problemu i powinno być jasno określone przed 

opracowaniem modelu i uwzględniane w procesie modelowania. Od przeznaczenia modelu zależy jego 

forma oraz przyjęte w trakcie modelowania uproszczenia, uogólnienia, zaniedbania, zaś najlepszy jest 

zawsze model najprostszy odpowiadający określonemu przeznaczeniu. 

Poprawny model nie zawsze jest tożsamy z poprawnymi wynikami, ponieważ istotne są również 

parametry symulacji. Błędnie je określając, albo źle dobierając metodę obliczeń, z dużym 

prawdopodobieństwem można stwierdzić, że wyniki również będą błędne. Pewną wadą tego rodzaju 

analizy jest to, że jeśli zachowamy formalną poprawność tworzenia modelu i symulacji to jakiekolwiek 

wyniki zostaną uzyskane. Największą wartością jednak jest umiejętność ich weryfikacji i oceny, na ile 

są one poprawne. Jednym z czynników wpływających na jakość uzyskiwanych wyników jest dokładność 

modelu. Model o niskim stopniu dokładności wygeneruje podobnej dokładności wyniki, zaś model o 

dużym stopniu odwzorowania rzeczywistości da nam wyniki dużo dokładniejsze. Nie jest to jednak taki 

prosty wybór, ponieważ ze złożonością modelu drastycznie rośnie czas wykonania symulacji i nierzadko 

potrafi osiągać wymiar dni lub tygodni obliczeń. Co więcej złożoność jest wrogiem bezawaryjności i im 

model będzie dokładniejszy, tym większe będzie ryzyko, że w obliczeniach zostanie popełniony błąd 

lub zostaną one nagle przerwane wskutek błędu algorytmu, np. wystąpienia punktu nieciągłości 

obliczeń, czy dzielenia przez zero. 

Jeśli wszystkie niezbędne elementy zostaną poprawnie skonfigurowane można jako wynik spodziewać 

się np. rozkładu potencjału elektrycznego na powierzchni gruntu, co może zostać wykorzystane do 

oceny zagrożenia napięciem krokowym lub dotykowym (Rys. 17). 
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Rys. 17 Przykładowe rozkłady potencjału elektrycznego na powierzchni ziemi dla uziomu kratowego. 

W kolejnym kroku można rozważać potencjalne przyczyny porażenia elektrycznego względem rodzaju 

i parametrów uziemienia: 

• duża wartość doziemnego prądu zwarciowego w odniesieniu do obszaru systemu uziomowego 

i jego rezystancji, 

• zmienna rezystywność gleby powodująca nierównomierne przepływy prądów ziemnych, co 

powoduje skokowe zmiany potencjałów na powierzchni, 

• jednoczesność czasu, położenia i pozycji osoby stanowiącej mostek dwóch punktów na ziemi 

o dużej różnicy potencjałów, 

• brak wystarczającej rezystancji powierzchniowej ograniczającej do wartości bezpiecznej prąd 

przepływający przez człowieka, 

• czas trwania przepływu prądu przez ciało człowieka względem natężenia i charakteru prądu. 

a) 

 

b) 

 
Rys. 18 (a) Schemat zastępczy określania napięć rażeniowych. US – napięcie rażeniowe krokowe, UST – napięcie dotykowe 
spodziewane (UD), UT – napięcie dotykowe rażeniowe, UE – napięcie uziomowe, IE – prąd doziemny. (b) Model obliczania 
napięcia rażeniowego. 

Analityczna postać wzoru służącego obliczaniu napięcia dotykowego rażeniowego przedstawiona jest 

wzorem: 

𝑈𝑇 =
𝑈𝑆𝑇𝑅𝐵

𝑅𝑟 + 𝑅𝐵 +
1
2 ∙ 𝑅𝑛

 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia bezpiecznych poziomów UT można rozważyć następujące 

sposoby jego zmniejszenia: 
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• zmniejszenie RE - koszty, skuteczne w liniach SN i nn, 

• uziomy wyrównawcze – mniejsze różnice potencjałów w pobliżu słupa, 

• warstwy izolacyjne - wzrost Rn, Rr, 

• niedopuszczanie do zwarć doziemnych (doizolowanie), 

• ograniczanie dostępu do miejsc o dużych UST. 

Modelowanie i symulacje – środowisko COMSOL Multiphysics 
Jako przykładowe środowisko symulacyjne w niniejszym opracowaniu zostało wybrane COMSOL 

Multiphysics. Umożliwia ono analizę nie tylko w dziedzinie elektrotechniki, ale również pozwala 

włączyć elementy mechaniki czy termiki. Nie jest to jednak jedyne środowisko, z innych można 

wymienić choćby ANSYS. Niezależnie od dokonanych wyborów początkowy algorytm działań jest 

następujący: 

• określenie i narysowanie geometrii 3D gruntu i systemu uziomowego, 

• określenie właściwości materiałowych uziomu i gruntu, 

• określenie warunków brzegowych modelu, 

• określenie warunków początkowych wymuszenia elektrycznego, 

• określenie rodzaju analizy, 

• czas symulacji – może być długi, 

• interpretacja wyników. 

Bardzo często wymagana jest interdyscyplinarna wiedza łącząca: 

• modelowanie i symulację, 

• teorię pola elektromagnetycznego, 

• materiałoznawstwo, 

• geologię, 

• elektrotechnikę. 

a) 

 

b) 

 
Rys. 19 Przykładowe zestawienie modelu systemu uziemiającego (a) oraz wyniku symulacji (b). 
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Analiza przypadku 

 

Rys. 20 Rozpatrywany model uziemienia – stan początkowy. 

Parametry fizyczne układu były następujące: 

• Rezystywność gruntu: ρ=1920 Ωm. 

• Rozmiar otoku pod stopami słupa: a=b=12 m. 

• Długość „wąsa” bednarki: lb=10 m. 

• Głębokość zakopania bednarki: gb=0.6 m 

• Głębokość pogrążenia szpilki: ls=10 m. 

• Średnica szpilki: ds=0.0142 m. 

W trakcie symulacji konfiguracja ta była modyfikowana o kolejne elementy systemu. Wyniki cząstkowe, 

jakie zostały uzyskane, miały wartość: 

• Tylko otok: R=70 Ω. 

• Otok plus bednarka: R=67 Ω. 

• Otok plus bednarka plus szpilka: R=56 Ω. 

• Tylko bednarka i szpilka: 130 Ω. 

Zmieniając o 20% rezystywności gruntu wyniki uległy następującej zmianie (dla całość systemu 

uziemiającego): 

• ρ+20%=2304 Ωm: R=68 Ω. 

• ρ-20%=1536 Ωm: R=45 Ω. 

Ponieważ model ten został utworzony w celu rozważenia możliwości uzyskania rezystancji rzędu 12.5 Ω 

(docelowo 15 Ω , jednak ze względu na tolerancję +20% rezystancja ta powinna wyjść odpowiednio 

mniejsza), stąd zaproponowane zostały zmiany w konfiguracji. 

Pierwszą z nich było wydłużenie szpilki do 48 m (uziom głęboki), przez co uzyskano rezystancję rzędu 

R=31 Ω. Bazując na tym wyniki padła propozycja wykonania kopii „wąsa” w przeciwległym rogu co 

skutkowało zmniejszeniem rezystancji do R=20 Ω. 
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Rys. 21 Rozkład potencjału elektrycznego wokół zmienionej konfiguracji układu uziemiającego. 

Ostatnią propozycją byłowykonanie czterech „wąsów” – po jednym z każdego narożnika otoku. 

Końcowa wartość rezystancja dla szpilek oraz bednarek każdej o długości 30 m zmalała do wartości 

R=12.35 Ω. Jest to już wartość spełniająca postawione wymaganie. 

 

Rys. 22 Rozkład potencjału elektrycznego wokół trzeciej konfiguracji. 

Konsekwencją może być analiza w kierunku potencjału na powierzchni ziemi i obliczeń napięć 

rażeniowych (Rys. 23). 

 

Rys. 23 Rozkład potencjału na powierzchni gruntu. 

Obliczenia dla materiałów SZRU 
Materiały polepszające parametry elektryczne gruntu SZRU1 mogą mieć różnorodną postać, niemniej 

popularne są materiały stałe, które w sposobie użycia otaczają przewodzące (metalowe) elementy 

                                                           
1 SZRU – Substancja Zmniejszająca Rezystancję Uziemienia 
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konstrukcyjne uziomu (Rys. 24). Odznaczają się one niską rezystywnością, co może przełożyć się na 

lepszy wynik rezystancji uziemienia. 

 

Rys. 24 Przykład użycia materiału SZRU. 

O ile użycie tego materiału jest dość proste, o tyle wykonanie obliczeń mających za cel oszacowanie 

finalnej wartości rezystancji uziemienia nie jest już takie łatwe. Producenci często podają wartości 

rezystywności tego materiału, ale jak pokazują badania wartość ta jest znacząco zależna od stanu 

materiału, w jakim była mierzona. Dodatkowo zmienia się ona w czasie w znacznym zakresie 

procentowym. 

  

 
 

Rys. 25 Zmienność parametrów SZRU. 

Analiza porównawcza 
Celem analizy porównawczej obliczenia analityczne z pomiarami i symulacjami poddane zostały dwa 

przypadki rzeczywiste uziomów wyposażonych w część instalacji pogrążonej w tego rodzaju materiale. 

Konfiguracje przedstawione są na Rys. 26. 
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Rys. 26 Schemat zastępczy. 

Do pomiaru rezystancji uziomu została wykorzystana standardowa metoda trzypunktowa przy 

częstotliwości pomiarowej 50 Hz. Do obliczeń analitycznych zbudowana została geometria 

przedstawiona na Rys. 27. 

 

Rys. 27 Geometria uziomów wykorzystana w obliczeniach analitycznych. 

Jak widać są to przypadki różniące się nie tylko geometrią, ale również warstwowością gruntu. 

Współczynnik odbicia na granicy warstw: 

𝑘 =
𝜌2 − 𝜌1

𝜌2 + 𝜌1
 

Rezystancja dla przypadku (Rys. 26a), w którym cały uziom pionowy wraz z GEM jest w jednej warstwie: 

𝑅1 =
𝜌1

2𝜋𝑙
𝑙𝑛

4𝑙

𝑑2
+

𝜌3

2𝜋𝑙
𝑙𝑛

𝑑2

𝑑1
 

𝑅𝑑 =
𝜌1

2𝜋𝑙
∑

𝑘𝑛

2𝑙𝑛 (
𝑛

ℎ
𝑙
+ 1

𝑛
ℎ
𝑙
− 1

)

∞

𝑛=1

 

𝑅𝑍 = 𝑅1 + 𝑅𝑑 

Jeśli uziom pionowy wraz z GEM znajduje się w obu warstwach (Rys. 26b) to wzór opisujący rezystancję 

uziomu zmienia się do postaci: 

𝑅1 =
𝜌3

2𝜋𝑙
𝑙𝑛

𝑑2

𝑑1
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𝑅2 =
𝜌1

2𝜋𝑙

1 + 𝑘

1 − 𝑘 + 2𝑘
ℎ
𝑙

(𝑙𝑛
4𝑙

𝑑2
+ ∑ 𝑘𝑛𝑙𝑛

2𝑛ℎ − 𝑙

(2𝑛 − 2)ℎ + 𝑙

∞

𝑛=1

) 

𝑅𝑍 =
𝑅1 ∙ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

Analogicznie wygląda sytuacja dla uziomu poziomego, przy czym ze względu na głębokość zakopania 

rozpatrywany jest tylko przypadek, kiedy w całości znajduje się on tylko w górnej warstwie gruntu. 
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2
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∞

𝑛=1

 

𝑅𝑍 = 𝑅1 + 𝑅𝑑 

Przykład #1. 
Parametry charakterystyczne dla pierwszej konfiguracji to: 

• Uziom poziomy - bednarka FeC/Zn, 30x4 mm, 10 mb w tym 4.5 mb w GEM 0.4x0.1 m. 

• Uziom pionowy – pręt FeC/Cu, 5/8”, 4.5 m w ziemi. 

• Grunt kamienisty, ekstremalnie spoisty. 

Pomiar rezystywności wykonany dla czterech odległości między elektrodami pomiarowymi skutkował 

wynikami przedstawionymi na Rys. 28.  

 

Rys. 28 Wyniki pomiarów rezystywności gruntu dla pierwszej konfiguracji. 

Jak widać charakterystyka jest względnie jednorodna, stąd do dalszych obliczeń i symulacji przyjęto 

wartość ρ=400 Ωm. Wyniki porównawcze dla trzech metod zestawione są w tabeli XXX. 

Tab.  2 Zestawienie wyników pomiarów, obliczeń i symulacji dla przykładu nr 1. 

 
Pomiar Obliczenia Symulacje 

Poziom 45 38 (-15%) 42 (-6%) 

Pion 91 138 (+51%) 90 (-1%) 
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Całość 25 30 (+20%) 33 (+32%) 

 

 

Rys. 29 Zestawienie graficzne wyników pomiarów, obliczeń i symulacji dla przykładu nr 1. 

Jak widać z wyników poszczególnych metod są one ze sobą zbieżne i prowadzą do tożsamych 

rezultatów. 

Przykład #2 
Przykład ten opisany jest następującymi warunkami: 

• Uziom poziomy: bednarka FeC/Zn, 30x4 mm, 10 mb, zakopana 0.6 m z GEM 40x10 cm na 

długości 5 mb. 

• Uziom pionowy: pręt FeC/Cu, 5/8”, 4.5 m w ziemi. 

Pomiar rezystywności gruntu przeprowadzony został jedynie w trzech punktach, co przy zmiennej 

charakterystyce jest zbyt małą liczbą do uzyskania dokładnych wyników obliczeniowych i 

symulacyjnych. Niemniej taka próba została podjęta. Wyniki pomiarów przedstawione są na  

 

Rys. 30 Wyniki pomiarów rezystywności gruntu dla drugiej konfiguracji 

Tab.  3 Zestawienie wyników pomiarów, obliczeń i symulacji dla przykładu nr 2. 

 
Pomiar Obliczenia Symulacje 

Poziom 93 276 (+196%) 265 (+185%) 

Pion 52 146 (+180%) 125 (+140%) 
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Całość 30 95 (+216%) 91 (+203%) 

 

 

Rys. 31 Zestawienie graficzne wyników pomiarów, obliczeń i symulacji dla przykładu nr 2. 

W odróżnieniu od pierwszego przypadku, gdzie grunt miał strukturę jednowarstwową, tutaj struktura 

ta była dwuwarstwowa. Niestety z powodu niedostatecznej liczby pomiarów otrzymane wartości 

opisujące jej rezystywności i wysokości warstw były bardzo szacunkowe. Wynikiem tego są duże 

różnice względem wyników pomiarów. Z drugiej strony widać jednak dużą zbieżność metod 

obliczeniowej i symulacyjnej. Oznacza to tyle, że w podstawowych zastosowaniach jak powyżej 

wystarczy dysponować odpowiednim zestawem równań analitycznych. 

Wnioski 
Różnice w wynikach obliczeń i symulacji wynikały z uproszczeń przyjętych w obliczeniach. Równoległe 

nałożenie oddzielonych poziomych i pionowych uziemień nie jest równe rzeczywistej sytuacji, 

ponieważ gęstość prądu jest bardzo niska pomiędzy dwoma prętami przewodzącymi, które spotykają 

się w narożnym punkcie połączenia. 

Drugim ważnym faktem jest to, że równania stosowane do obliczeń, nieco zmodyfikowane względem 

wersji dla gruntów jednowarstwowych z powodu materiału SZRU, dają wyniki podobne do 

symulowanych. Prowadzi to również do wniosku, że mogą one być wykorzystywane do przewidywania 

przypuszczalnej rezystancji uziemienia podczas instalacji projektowej. 

Czy zatem możliwe jest zaprojektowanie uziomu z dużą dokładnością spodziewanych parametrów 

elektrycznych? Tak. 

Czy w konsekwencji możliwy jest wybór optymalnego rozwiązania uziomu w kwestii technicznej i 

ekonomicznej? Tak. 

Czy mogą w tym pomóc modele i symulacje? Tak, ale… 

Warunkiem jest poprawienie wykonany, precyzyjny i wielokrotny (dla różnych odstępów między 

elektrodami, różnych kierunków pomiarów) pomiar rezystywności gruntu. 

Największa dokładność obliczeń jest osiągana dla gruntów o w miarę jednorodnej strukturze. Dla 

gruntów wielowarstwowych dokładność ta również może być osiągnięta, niemniej wymaga ona analizy 

statystycznej na drodze pomiar – obliczenia celem optymalizacji wzorów analitycznych. 
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Weryfikacja obliczeń dwuwarstwowych dla danych jednowarstwowych wykazuje dużą zbieżność co 

dowodzi przyjęcia poprawnej metodyki. 
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