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W artykule przedstawiono wyniki obliczeń rozbudowanych systemów uziomowych typowych 
obiektów telekomunikacyjnych. Przeanalizowano systemy uziomowe układów wieża – kontener 
oraz wieża – obiekt budowlany. Uziomy rozbudowywano dodając dodatkowe uziomu pionowe i 
poziome do podstawowego układu otok wieży i otok obiektu budowlanego lub kontenera. 
Przedstawiono również, wywołane przez przepływ prądu udarowego, rozkłady potencjałów na po-
wierzchni gruntu i ocenę zagrożenie porażeniowego przy przepływie prądów udarowych w syste-
mie uziomowych oraz różnice napięć jaka może wystąpić pomiędzy poszczególnymi punktami sys-
temu uziomowego. 
 

1. Wprowadzenie 
Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi oraz bezawaryjnego działanie urządzeń i systemów elek-

trycznych i elektronicznych wymaga spełnienia odpowiednich wymagań dotyczących uziomów 
obiektów budowlanych telekomunikacyjnych. Zależności zebrane w dostępnych publikacjach 
umożliwiają jedynie określenie właściwości statycznych stosunkowo prostych układów uziomo-
wych. W przypadku analizy właściwości udarowych uziomów nawet dla takich prostych układów  
mogą wystąpić znaczne rozbieżności pomiędzy wartościami obliczonymi a zmierzonymi w rzeczy-
wistych warunkach. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana w rozległych systemach uziomo-
wych oraz uziomach w terenach górskich. Uwzględniając te fakty w opracowaniu przedstawione 
zostaną wyniki obliczeń rozbudowanych systemów maszt-budynek. 
 

2. Modele obliczeniowe rozbudowanych systemów uziomowych 
 
Właściwości rozbudowanych systemów uziomowych analizowano w dziedzinie czasowej i 

częstotliwościowej określając impedancje uziomu oraz rozkłady napięć na powierzchni gruntu nad 
uziomem i w jego sąsiedztwie. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując program TRAGSYS [9], 
którego algorytm obliczeniowy  rozwiązuje numerycznie równania Maxwella, opisujące zjawiska 
zachodzące w uziomie.  
Pierwszym krokiem w prowadzonej analizie jest, zgodnie z zasadami zastosowanej metody momen-
tów, podział całego systemu uziomowego na ułożone w gruncie niewielkie przewodzące segmenty.  
Program TRAGSYS umożliwia wyznaczenie impedancji uziomu w zakresie od 0 Hz do kilku MHz 
oraz określa właściwości udarowe przy przepływie prądu o dowolnym kształcie. Wyniki obliczeń 
przedstawione są w dziedzinie częstotliwości lub po wykorzystaniu odwrotnej transformatę Fourie-
ra, w formie przebiegów czasowych. 
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W celu porównania wyników część obliczeń wykonano również wykorzystując program MALZ 
[10], który jest częścią rozbudowanego pakietu programów CDEGS (ang. Current Distribution 
Electromagnetic Interference Grounding and Soil Structure Analysis). 

3. System uziomowy układu wieża – obiekt budowlany 
Szczegółowo przeanalizowany zostanie system uziomowy wieży położonej w bliskim sąsiedz-

twie obiektu budowlanego. Są to obiekty szczególnie narażone bezpośrednie wyładowania atmosfe-
ryczne (rys.1.) 

       

Rys.1. Ogólny widok analizowanego ukła-
du wieża - obiekt budowlany 
 
 
 
 
W przypadku przedstawionych obiektów
(rys.1.)  najprostszy system składa się z dwu
połączonych uziomów otokowych ułożonych
odpowiednio dookoła wieży i obiektu
budowlanego.  
W prowadzonych rozważaniach założono
umieszczenie uziomu w gruncie na głęboko-
ści ok. 0,8m. 
Analizując właściwości systemów uziomo-
wych wyznaczano wartości ich impedancji w
przypadku wprowadzania prądów przemien-
nych o różnych częstotliwościach (tablica 1.)
oraz prądów udarowych symulujących bez-
pośrednie uderzenie piorunowe w obiekt
(rys.2.). 

 
Tablica 1. Wartości charakteryzujące impedancję rozbudowywanych systemów uziomowych. 

Impedancja uziomu widziana z punktu 
wprowadzenia prądu – rys. 2a) 

Impedancja uziomu widziana z punktu 
wprowadzenia prądu – rys. 2b) 

 
Częstotliwość 

Moduł (Ω) Faza (°) Moduł (Ω) Faza (°) 
50 Hz 3,43 -0,30 3,43 -0,30 
25 kHz 3,78 24,47 3,59 22,53 
100 kHz 7,05 35,20 6,68 39,60 
  
Analizowane systemy uziomowe były stopniowo rozbudowywane.  
Do układu dwu połączonych otoków dodawano:  

- uziomy pionowe o długości 2,5m dołączane do obu otoków, 

- połączenia pomiędzy otokami,  
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- uziomy poziome dołączane do otoku wieży. 

Przykładowe układy połączeń analizowanych systemów uziomowych przedstawiono na rys. 3b,c i d. 
 
a)                                                                         b) 

         

2m

Obiekt 
budowlany 

Obiekt 
budowlany miejsce wprowa-

dzania prądu pio-
runowego 

wieża wieża 

miejsce wprowa-
dzania prądu 
piorunowego 

c)         d) 

  

Uziomy otokowe 

Rys.2. Analizowane systemy uziomowe (rys. a i b) oraz zmiany rezystancji systemów uziomowych przy 
przepływie prądu udarowego 1/50 µs wprowadzanego w różne punkty systemu uziomowego (rys. c i d). 
 

         

a) b) 
2m

Obiekt 
budowlany 

Obiekt 
budowlany wieża wieża 

     Uziom pionowy 
 

       

Uziomy otokowe 

d) c) 
Obiekt 

budowlany Obiekt 
budowlany wieża wieża 

Rys.3. Przykłady rozbudowy systemu uziomowego; a) dwa połączone uziomy otokowe, b), c) i d) doda-
wanie do systemu dwu otoków dodatkowych uziomów pionowych. 
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W tablicy 2 zestawiono wartości impedancji rozbudowywanego systemu uziomowego wyznaczonej dla 
częstotliwości 50 Hz,  w przypadku rezystywności gruntu równej 100Ωm. 
Przykłady zmian wartości modułu i fazy impedancji systemu uziomowego w funkcji częstotliwości (do 
wartości 5 MHz) przedstawiono w tablicy 3. 
Tablica 2. Wartości charakteryzujące impedancję rozbudowywanych systemów uziomowych.  

Opis systemu uziomowego Moduł [Ω] Faza [ 0 ] 

Prosty system składający z  się dwu połączonych uziomów otokowych  3,43 -030 
Prosty system z czterema  uziomami pionowymi w narożach otoku wieży 3,26 -0,32 
Prosty system uzupełniony ośmioma uziomami pionowymi w narożach otoków 
wieży i obiektu budowlanego  

3,08 -0,33 

Prosty system uziomowy uzupełniony o dziesięć uziomów pionowych umiesz-
czonych w narożach otoków oraz w miejscach połączeń otoków 

3,04 -0,34 

Prosty system uziomowy z osiemnastoma dodatkowymi uziomami pionowymi 
(układ połączeń wg rys. 2c) 

2,90 -0,36 

Prosty system uziomowy uzupełniony o dwadzieścia siedem uziomów piono-
wych ( układ połączeń wg rys.2d).   

2,70 -0,38 

W przypadku rozważań zagrożeń wywołanych przez rozpływ w systemie uziomowym prądów pioruno-
wych pomocne jest wyznaczenie jego rezystancji chwilowej (rezystancji dynamicznej). Przykłady zmian 
wartości chwilowej rezystancji uziemienia dla systemów z rys.3. przedstawiono na rys.4. 
 

   

Rezystancja systemu 
z rys.3a 

          

R

Rys.4. Zmiany rezystancji systemów uziomowych pr

Dobrze zaprojektowany i wykonany system uziomo
pewnić minimalizację zagrożenia wynikającego z róż
prąd piorunowy.  
ezystancja systemu 
z rys.3d
 
 
zy przepływie prądu udarowego 1/50 µs  

wy powinien posiadać wymaganą wartość oraz za-
nic potencjałów wywołanych przez rozpływający się 
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Programy TRAGSYS i MALTZ umożliwiają również wyznaczenie zagrożenia stwarzanego przez napię-
cia panujące w różnych chwilach czasowych na terenie analizowanych obiektów wywołanych przez prądy 
udarowe doprowadzone do dowolnego  punktu systemu uziomowego.  
Rozkłady napięć przy wprowadzaniu prądów o wartości szczytowej 100 kA i kształcie 1/50 w narożniki 
otoków wieży i obiektu budowlanego przedstawia rys. 5. 
 
Tablica 3. Zmiany impedancji systemów uziomowych w funkcji częstotliwości 

Prosty system połączonych uziomów otokowych Rozbudowany system uziomowy 

  
Wartości charakteryzujące zmiany impedancji  
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Zakres częstotliwości do 5 MHz 
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linia ciągła i przerywana – odpowiednio prosty system i rozbudowanych system uziomowy 
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a) 

                                

Punkt wprowadzania 
prądu piorunowego b) 

otok 
wieży 

otok 
wieży 

otok obiektu 
budowlanego otok obiektu 

budowlanego 

               
 

Punkt wprowadzania 
prądu piorunowego c) d) 

       

c), d) rozkłady napięć w chwili występowania 
maksymalnych wartości napięć, 

                            

e) f) 

c), f) rozkłady napięć w t = 2 µs 

 
Rys. 5. Rozkłady napięć na terenach analizowanych obiektów 

W rzeczywistych warunkach obiekt budowlany znajduje się najczęściej w strefie osłonowej wieży. W ta-
kich przypadkach  analizując rozkłady napięć należy rozpatrywać przypadek bezpośrednim wyładowaniu 
piorunowym w wieżę.  
Dodatkowo założono połączenie konstrukcji wieży z jej uziomem otokowym w czterech punktach, w któ-
rych prąd piorunowy wpływa do otoku.  
Rozbudowa systemu uziomowego zmniejsza wartości maksymalne napięć oraz ogranicza różnice poten-
cjałów pomiędzy poszczególnymi punktami.   
Przykład takich zmian napięcia przy rozbudowie uziomu ułożonego w gruncie o rezystywności 100Ωm  o 
dodatkowe uziomy poziome o długości 7,5m dołączane do otoku wieży przedstawiono na rys. 6.  
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a)             b) 

           

Uziom 
poziomy 

Obiekt 
budowlany Obiekt 

budowlany wieża wieża 

 

d) c) 

c)  d)  rozkłady napięć   w chwili t =1,2µs. 
 
Rys.6.  Przykłady rozkładu napięć na terenie analizowanych obiektów telekomunikacyjnych przy 
dodaniu do systemu dodatkowych uziomów poziomych 

W analizowanym przypadku rozpatrywano bezpośrednie wyładowanie piorunowe  w wieżę. Prąd udaro-
wy o wartości szczytowej 20 kA i kształcie 1/50 wpływał z wieży do uziomu otokowego w czterech naro-
żach. W takim systemie wprowadzanie dodatkowych uziomów poziomych zmniejsza maksymalne warto-
ści napięć o kilkanaście – kilkadziesiąt % (tablica 4).  
Tablica 4. Zmiany maksymalnej wartości napięcia występującego w systemie uziomowym w przy-
padku zwiększania dodatkowych uziomów poziomych.  

System uziomowy  Wartość maksymal-
na napięcia (kV) 

Redukcja w stosunku do 
układu podstawowego 

(%). 
Podstawowy (rys.5a) 66 0 
2 dodatkowe elementy poziome  62 6,1 
6 dodatkowych elementów poziomych (rys.5b)   57 13,6 
9 dodatkowych elementów poziomych  50 24,2 
 
Znacznie mniejszy wpływ na rozkład napięć zaobserwowano dodając dodatkowe połączenia pomiędzy 
otokami umieszczonymi w gruncie o rezystancji ρ = 100Ωm i 1000Ωm. Zmiana liczby połączeń od 1 do 
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7 zredukowała maksymalne wartości napięć o ok. 9,7% (ρ = 100Ωm ) i ponad 10,5% w przypadku ρ = 
1000Ωm. 
Zmieniając odległość pomiędzy obiektem budowlanym a wieżą zmienia się również rozkład napięć 
na powierzchni gruntu. Występujące różnice w przypadku zmian odległości od pomiędzy otokami 
wieży i budynku w granicach od 1m do 10m analizowano dla prądu piorunowego 100 kA o kształ-
cie 1/50, rezystywności gruntu ρ=100Ωm i jednym przewodzie łączącym oba otoki 
 
a)       b) 

 

c)  

Rys.7 . 
zmianie 
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4. Wnioski 
Metody numeryczne umożliwiają wyznaczenie wartości impedancji dowolnego systemu uziomowe-

go. Jest to szczególnie ważne dla projektantów, gdyż umożliwia dobór właściwego rozwiązania uwzględ-
niającego: 

- rezystywność gruntu, 

- właściwości statyczne i dynamiczne uziomów, 

- wymagania wynikające z właściwości roboczych i ochronnych uziomów, 

Wyznaczanie wartości statycznych i analiza właściwości udarowych jest szczególnie istotna w przypadku 
rozległych systemów uziomowych obiektów telekomunikacyjnych. Przedstawiono metody analiz teore-
tycznych mogą być również przydatne przy projektowaniu wykonywaniu systemów uziomowych o ni-
skich wartościach wypadkowych rezystancji uziemienia [4,5]. W takich przypadkach można wybrać roz-
wiązanie optymalne dla każdego obiektu i uniknąć, często bezsensownego, wbijania uziomów pionowych 
lub układania uziomów poziomych.  
Dodatkowo metody numeryczne stwarzają możliwość określenia rozkładu napięć na powierzchni gruntu 
nad uziomem oraz różnic potencjałów pomiędzy poszczególnymi elementami systemu uziomowego. Jest 
to szczególnie istotne przy ocenie zagrożenia porażeniowego ludzi przebywających na terenie obiektów  
telekomunikacyjnych oraz przy doborze i rozmieszczaniu układów ochrony przeciwprzepięciowej w in-
stalacji elektrycznej oraz liniach przesyłu sygnałów.   
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