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Słowo wstępne: Realizacja skutecznej ochrony przed porażeniem w sieciach napowietrznych nn 

pracujących w układzie TN nastręcza niemało problemów w kontekście przede wszystkim zabiegów 

eksploatacyjnych. Ogromna ilość uziomów sztucznych podlegać musi cyklicznym sprawdzeniom 

w zakresie pomiarów rezystancji a w konsekwencji również zabiegom odbudowy układu uziomowego. 

Z tego też powodu spółki dystrybucyjne angażują duże środki na realizację tego zadania. W artykule 

mającym charakter dyskusyjnego zaproponowano  sposób rozwiązania tego problemu polegający na 

wykorzystaniu uziomów naturalnych słupów żelbetowych.  

 

1. WSTĘP 

 

Najważniejsza z norm dedykowanych sieciom nn [1] definiuje wymagania w zakresie lokalizacji 

uziemień i kryteriów oceny skuteczności ochrony przed porażeniem. Jej przywołanie w artykule jest 

istotne z  punktu widzenia udowodnienia tezy jaka będzie przedstawiona szczegółowo w dalszej 

części artykułu. Zamiarem autora jest udowodnienie, że zmiana technologii i konfiguracji budowy 

napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn, z wykorzystaniem nowych materiałów i technologii, 

umożliwia realizację skutecznej ochrony przed porażeniem za pomocą „rozproszonych” uziomów 

słupów sieci nn w odniesieniu do wymagań normy [1]. Wymagania dotyczące rozmieszczenia 

uziemień oraz wartości rezystancji tych uziemień mogą być doprecyzowane w oparciu o prawo 

Ohma i Kirchhoffa, z korzyścią dla bezpieczeństwa ludzi oraz zmniejszenia nakładów na realizację 

ochrony przed porażeniem z jednoczesnym zmniejszeniem ryzyka z tym związanego. W niniejszym 

artykule autor podszedł do tematu ostrożnie, tak aby móc zrealizować cel w oparciu o aktualny stan 

normalizacyjny, natomiast ma świadomość rozważanych koncepcji przewidujących daleko idące 

zmiany w tym zakresie [2]. 

Pamiętać należy, że dotychczasowe wymagania w zakresie ochrony przed porażeniem wywodzą się 

jeszcze z połowy ubiegłego wieku, gdy sieć napowietrzną budowano na słupach drewnianych 

a wyrównanie potencjału podczas zwarć realizowano właśnie poprzez budowę „pojedynczych” 

uziomów sztucznych, budowanych w konkretnych punktach sieci. Aczkolwiek – trochę wizjonersko 

– zawarto w normie zalecenie: „5.2. Wzdłuż trasy linii, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, przewody 

PEN (PE) zaleca się łączyć z istniejącymi uziomami naturalnymi i sztucznymi (z zastrzeżeniami 

zawartymi w punkcie 12.2) niezależnie od ich rezystancji, jeżeli nie jest to związane ze znacznym 

wzrostem nakładów finansowych i nie ma przeciwwskazań, np. nie spowoduje to wzrostu zagrożenia 

obcymi napięciami przywleczonymi lub zagrożenia wybuchowego w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem, w których łączone uziomy mogą się znajdować.”. 

Należy zatem postawić pytanie: Czy żerdź żelbetowa wkopana w grunt nie jest naturalnym uziomem, 

który należy każdorazowo wykorzystać? 
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Natomiast odnośnie wymagań dopuszczalnej rezystancji uziemienia: czy w świetle prawa Ohma 

i Kirchhoffa, uziemienie wykonane jako rozproszone z wykorzystaniem uziomów naturalnych na 

przykład 5 sąsiednich słupów (o rezystancji uziemienia np. poniżej 150 Ω) nie spełnia takiej samej roli 

jak uziom pojedynczy o wymaganej rezystancji np. 30 Ω? 

 

2. WYMAGANIA NORMY N-SEP-E-001 

Wymagania normy [1] sprowadzają się do następujących zapisów: 

 

5.1. Wszystkie punkty neutralne sieci pracujących w układzie TN powinny być uziemione 

bezpośrednio. Uziemienia te należy wykonać dla każdego transformatora lub prądnicy zasilających 

sieć lub w ich najbliższym sąsiedztwie. 

5.2. Wzdłuż trasy linii, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, przewody PEN (PE) zaleca się łączyć 

z istniejącymi uziomami naturalnymi i sztucznymi (z zastrzeżeniami zawartymi w punkcie 12.2) 

niezależnie od ich rezystancji, jeżeli nie jest to związane ze znacznym wzrostem nakładów finansowych 

i nie ma przeciwwskazań, np. nie spowoduje to wzrostu zagrożenia obcymi napięciami przywleczonymi 

lub zagrożenia wybuchowego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których łączone uziomy 

mogą się znajdować. 

5.4. Uziemienie punktu neutralnego sieci w każdej stacji oraz uziemienia przewodów PEN (PE) 

przyłączonych do tego punktu powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby jednocześnie: 

a) rezystancja RBN, obliczona jako wypadkowa rezystancja uziomu stacji i tych uziemień, których 

rezystancja nie przekracza 30 Ω (każdego uziemienia należącego do operatora sieci), znajdujących się 

wraz z uziemionym przewodem na obszarze koła o średnicy 200 m obejmującego stację zasilającą sieć 

spełniała warunek: 

RBN ≤ 5 Ω; 

jeżeli rezystywność gruntu jest większa lub równa 500 Ωm, to wartość 5 Ω można zastąpić wartością: 

ρmin/100, 

b) wypadkowa rezystancja RB wszystkich uziemień punktów neutralnych i przewodów PEN (PE) linii 

napowietrznych i innych linii tworzących sieć elektroenergetyczną, w których możliwe jest zwarcie 

doziemne z pominięciem przewodów PEN (PE), spełniała warunek: 
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w którym: 
50  – najwyższe dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe spodziewane, w V, 

RE  – minimalna rezystancja między przewodem liniowym (fazowym) i ziemią odniesienia 

w miejscu zwarcia, w Ω; jeżeli ustalenie wartości RE jest trudne, można przyjmować RE jako 

równe 10 Ω, 

Uo  – wartość skuteczna napięcia nominalnego linii względem ziemi, w V. 

 

5.5. Punkt neutralny sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia pracującej w układzie TN i połączone 
z nim przewody PEN (PE) tej sieci mogą być połączone z uziemieniem urządzeń wysokiego 
napięcia, jeżeli napięcie uziomowe UE uziomu, o wypadkowej rezystancji RB, występujące przy 
zwarciu w sieci wysokiego napięcia, nie wywoła w sieci niskiego napięcia zagrożenia 
porażeniowego. 



5.6. Zagrożenie, o którym mowa w punkcie 5.5, nie występuje, jeżeli rezystancja RB spełnia warunek: 
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gdzie: UF - największe dopuszczalne napięcie zakłóceniowe odczytane z tablicy 2 dla czasu 
trwania zwarcia doziemnego tF w sieci wysokiego napięcia, w V, 

I”
K1 - prąd jednofazowego zwarcia doziemnego w urządzeniu stacyjnym wysokiego 

napięcia, w A, 

IE - prąd uziomowy, w A, 

r - współczynnik redukcyjny określający stosunek prądu uziomowego IE do prądu 

zwarcia doziemnego I”
K1; przy braku dokładnych danych można przyjmować r = 0,6 

przy zasilaniu stacji rozpatrywanej linią kablową ze stacji zasilającej, a w pozostałych 

przypadkach przyjmować r = 1. 

 

5.9. Rozmieszczenie uziemień przewodów PEN (PE) w liniach napowietrznych niskiego napięcia 

powinno spełniać następujące dodatkowe wymagania: 

a) na końcu każdej linii i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 200 m należy 

wykonać uziemienie o rezystancji nie większej niż 30 Ω, 

b) wzdłuż trasy linii długość przewodu PEN (PE) między uziemieniami o rezystancji nie większej 

niż 30 Ω (chyba że z innych powodów wymaga się wartości mniejszych, np. dla uziemienia 

ograniczników przepięć) nie powinna przekraczać 500 m, 

c) na obszarze koła o średnicy 300 m zakreślonego dowolnie dookoła końcowego odcinka każdej 

linii i jej odgałęzień tak, aby koniec linii lub odgałęzienia znajdował się w tym kole, powinny 

znajdować się uziemienia o wartości wypadkowej rezystancji nie przekraczającej 5 Ω, 

obliczonej przy uwzględnieniu jedynie tych uziemień, których rezystancja jest nie większa niż 

30 Ω (każdego uziemienia należącego do operatora sieci). 

 

Kwintesencja tych zapisów zawiera się w następujących wymaganiach: 

a) uziemienia traktowane są jako punktowe, 

b) zdefiniowana jest ich dokładna lokalizacja i ilość, 

c) konieczne jest uzyskanie niskiej wartości wypadkowej rezystancji uziemień. 

 

3. PODEJŚCIE DO KONFIGURACJI INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ W SIECIACH 

NAPOWIETRZNYCH nn 

 

TEZA: Wymagania ochrony przed porażeniem w głębi sieci nn mogą być zrealizowane za 

pośrednictwem „naturalnych” uziomów słupów żelbetowych bez konieczności wykonywania 

uziomów sztucznych, realizowanych dotychczas najczęściej przez ułożenie bednarki a także przez 

dobijanie prętów pionowych. Możemy zrezygnować z realizacji uziomów sztucznych zlokalizowanych 

„w głębi” obwodu – czyli nie realizujemy uziomu sztucznego co 500 m, tylko podłączamy przewody 

PEN do konstrukcji żerdzi żelbetowej każdego słupa. 

W konsekwencji tezy jak wyżej można również stwierdzić, że uziemienie na krańcach linii kablowej 

(jako wynik „skablowania” odcinka sieci napowietrznej) można zrealizować na tych samych zasadach, 

bez konieczności budowy uziomu sztucznego w miejscu przejścia sieci napowietrznej w kablową i na 



odwrót. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie rezystancji wypadkowej RBK stawia tu większe 

wymagania odnośnie rezystancji uziomu słupa żelbetowego. 

 

Przykład: Wymagania normy N-SEP-E-001 sprowadzają się w uproszczeniu do wykonania uziomów 

„skupionych”, zlokalizowanych co 500 m oraz na końcach linii i jej odgałęzień o długości powyżej 200 

m. Jednak przy spotykanej konfiguracji sieci, długości obwodu około 600 m  oraz przy około 4 

odgałęzieniach (powyżej 200 m) powinniśmy wykonać 6 uziomów sztucznych o rezystancjach 

odpowiednio: 

5 Ω - dla końców linii i odgałęzień 

oraz  

30 Ω - dla uziemienia zlokalizowanego w odległości do 500 m od stacji SN/nn. 

W takim przypadku wypadkowa tych uziemień będzie wynosiła poniżej 1 Ω. 

Jednocześnie taka sieć będzie wybudowana na minimum 15 słupach obwodu (długość przęsła poniżej 

40 m) oraz około 20 słupach na odgałęzieniach, stąd mamy łącznie około 35 słupów. Jeśli te słupy 

spełniałyby wymagania rezystancji uziemienia poniżej np. 100 Ω każdy to mamy wypadkową tej 

rozległej instalacji uziemiającej na poziomie poniżej 3 Ω (czyli bardzo blisko wymagań dla RB=RE 

50/(Uo-50)). A to oznacza, że uziemienia sztucznego (punktowego) o rezystancji 30 Ω, 

zlokalizowanego dzisiaj w głębi obwodu (w tym przykładzie) w odległości około 500 m od stacji, 

wykonywać nie musimy, jeśli wykorzystamy uziemienia naturalne żerdzi żelbetowych. 

Powyższy przykład jest mało reprezentatywny w kontekście chociażby efektów ekonomicznych ale 

pamiętać należy, że w rozbudowanych obwodach nn, mających powyżej 1000 metrów długości, 

a ponadto zawierających wiele uziemień (co wynika między innymi z historii rozwoju sieci nn) ilość 

uziemień sztucznych jest już znacząca w procesie utrzymania sieci elektroenergetycznych 

w sprawności, zarówno w kontekście pracochłonności, jak i kosztów ich obsługi.  

 

 

4. SKUTKI NOWEGO PODEJŚCIA W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY N-

SEP-E-001 

Warto – a nawet należy – przeanalizować skutki proponowanego podejścia w kontekście wymagań 

normy [1]. 

I tak w zakresie wymagania: 

5.1. Wszystkie punkty neutralne sieci pracujących w układzie TN powinny być uziemione 

bezpośrednio.  

Brak negatywnego wpływu – wymaganie bez zmian 

 

5.2. Wzdłuż trasy linii, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, przewody PEN (PE) zaleca się łączyć 

z istniejącymi uziomami naturalnymi i sztucznymi (z zastrzeżeniami zawartymi w punkcie 12.2) 

niezależnie od ich rezystancji, jeżeli nie jest to związane ze znacznym wzrostem nakładów finansowych 

i nie ma przeciwwskazań, np. nie spowoduje to wzrostu zagrożenia obcymi napięciami przywleczonymi 



lub zagrożenia wybuchowego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których łączone uziomy 

mogą się znajdować. 

Brak negatywnego wpływu – wymaganie bez zmian. Warunek korzystniejszy przy nowym podejściu. 

 

5.4. Uziemienie punktu neutralnego sieci w każdej stacji oraz uziemienia przewodów PEN (PE) 

przyłączonych do tego punktu powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby jednocześnie: 

a) rezystancja RBN, obliczona jako wypadkowa rezystancja uziomu stacji i tych uziemień, których 

rezystancja nie przekracza 30 Ω (każdego uziemienia należącego do operatora sieci), znajdujących się 

wraz z uziemionym przewodem na obszarze koła o średnicy 200 m obejmującego stację zasilającą sieć 

spełniała warunek: 

RBN ≤ 5 Ω; 

Brak negatywnego wpływu – wymaganie bez zmian.  

 

b) wypadkowa rezystancja RB wszystkich uziemień punktów neutralnych i przewodów PEN (PE) linii 

napowietrznych i innych linii tworzących sieć elektroenergetyczną, w których możliwe jest zwarcie 

doziemne z pominięciem przewodów PEN (PE), spełniała warunek: 
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Wpływ pozytywny – wymaganie bez zmian.  

 

5.6. Zagrożenie, o którym mowa w punkcie 5.5, nie występuje, jeżeli rezystancja RB spełnia warunek: 
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Wpływ pozytywny – wymaganie bez zmian. Warunek korzystniejszy przy nowym podejściu. 

 

5.9. Rozmieszczenie uziemień przewodów PEN (PE) w liniach napowietrznych niskiego napięcia 

powinno spełniać następujące dodatkowe wymagania: 

a) na końcu każdej linii i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 200 m należy 

wykonać uziemienie o rezystancji nie większej niż 30 Ω, 

Zmiana nie dotyczy tego wymagania – wymaganie bez zmian. 

 

b) wzdłuż trasy linii długość przewodu PEN (PE) między uziemieniami o rezystancji nie większej 

niż 30 Ω (chyba że z innych powodów wymaga się wartości mniejszych, np. dla uziemienia 

ograniczników przepięć) nie powinna przekraczać 500 m, 

Brak negatywnego wpływu – wymaganie ulega zmianie. Warunek korzystniejszy przy nowym 

podejściu. 

 

c) na obszarze koła o średnicy 300 m zakreślonego dowolnie dookoła końcowego odcinka każdej 

linii i jej odgałęzień tak, aby koniec linii lub odgałęzienia znajdował się w tym kole, powinny 

znajdować się uziemienia o wartości wypadkowej rezystancji nie przekraczającej 5 Ω, 

obliczonej przy uwzględnieniu jedynie tych uziemień, których rezystancja jest nie większa niż 

30 Ω (każdego uziemienia należącego do operatora sieci). 



Brak negatywnego wpływu – wymaganie bez zmian. Warunek potencjalnie korzystniejszy przy nowym 

podejściu. 

 

5. ZALETY I WADY 

Realizacja proponowanego podejścia wymaga dokonania analiz stanów awaryjnych w kontekście 

ochrony przed porażeniem i przed przepięciami. 

Jak zaznaczono powyżej realizacja uziemień „rozproszonych” w głębi sieci nn powinna poprawić 

skuteczność ochrony przed porażeniem. Tak zrealizowane uziemienia są praktycznie niezniszczalne 

(taki uziom ginie wraz z usunięciem słupa – nie wcześniej), czego nie można powiedzieć w przypadku 

uziomów sztucznych. W tym przypadku odpada kosztowna realizacja poprawy/odbudowy 

uszkodzonych uziomów sztucznych, zlokalizowanych często przy drogach i chodnikach posypywanych 

zimą solą. 

Ponadto poza pomiarami rezystancji wypadkowej RB, pomiarów rezystancji uziemień rozproszonych 

praktycznie nie potrzeba wykonywać. Ich stan może być weryfikowany pomiarem RB w stacji 

zasilającej SN/nN. Dla bezpieczeństwa „prawnego” można przeprowadzić sprawdzenie próbki 

uziomów słupów w kontekście zmian rezystancji takich uziemień w poszczególnych miesiącach roku.  

Proponowane podejście jest również rozsądne w kontekście spełnienia wymagania dla RBK. Ze 

względu na ciągły rozwój sieci nn (rozbudowę) lepiej spełniać wymagania dla RBK poprzez uziemienia 

rozproszone niż poprzez jedno uziemienie o rezystancji poniżej 5 Ω, szczególnie że uzyskanie niskich 

wartości rezystancji jest z reguły bardziej kosztowne i trudne do wykonania (np. takie uziemienie jest 

rozległe w terenie ze względu na wymagane odległości elementów pionowych od siebie). 

 

Jednym z argumentów przeciw może być potencjalne pogorszenie skuteczności ochrony przed 

przepięciami. Jednak w przypadku wyładowań pośrednich (w pobliżu linii), przy małej stromości 

narastania czoła oraz w wyniku indukowania się przepięcia na dłuższym – i jednocześnie 

kompleksowo uziemionym - odcinku obwodu/sieci, zagrożenie będzie potencjalnie mniejsze niż przy 

dotychczasowej interpretacji normy i stosowaniu jej zapisów. Nie powinny tu wystąpić problemy na 

przejściu z linii napowietrznej w kablową gdyż obecnie stosowane przewody ASXSn mają podobną 

impedancję falową jak kable podziemne (zdecydowanie mniejszą niż odcinki napowietrzne 

z przewodami gołymi). Przy czym ochrona przed przepięciami w tych punktach sieci byłaby 

realizowana przez ograniczniki przepięć. 

 

Analiza ryzyka w przypadku wyładowań bezpośrednich 

Znaczne wątpliwości budzi skuteczność ochrony przed przepięciami przy wyładowaniach 

bezpośrednich w linię przy proponowanym podejściu. Jednak jest to zagadnienie, nad którym 

zapewne należy się pochylić z innego powodu. Przepisy ustalone dla sieci z przewodami gołymi nie 

zostały zweryfikowane w momencie wprowadzenia technologii przewodów samonośnych, 

pełnoizolowanych (np. AsXSn). O ile w przypadku sieci z przewodami gołymi prąd udarowy rozpływał 

się w dwie strony 4 przewodami sieci oraz do uziomu roboczego (odgromowego) o tyle w przypadku 

przewodów AsXSn wygląda to już inaczej a narażenie jest potencjalnie znacząco większe. Z drugiej 

strony potencjalne wykorzystanie żerdzi słupów jako uziomów naturalnych, rozproszonych, 



z odpowiednim rozlokowaniem ograniczników przepięć (dogęszczenie ograniczników) powinno dać 

oczekiwane efekty przy zmniejszonych nakładach na realizację ochrony przed przepięciami i przed 

porażeniem. Warto eksperymentalnie przeanalizować taki stan rzeczy. 

 

 

 

6. PODSUMOWANIE 

Stosowanie tych samych wymagań przez dziesięciolecia w zmieniających się realiach standardów 

budowy i konfiguracji sieci elektroenergetycznych nn nie zawsze jest rozwiązaniem poprawnym. 

Podobnie jak w przypadku rozwoju technologii teleinformatycznych, tak i w tym przypadku można 

znaleźć rozwiązania skutkujące poprawą skuteczności ochrony przed porażeniem, z jednoczesnym 

zmniejszeniem kosztów budowy i utrzymania sieci elektroenergetycznej.  

Oszczędności z tego tytułu można łatwo wyliczyć w oparciu o aktualną i projektowaną w sieci 

konfigurację uziomów sztucznych, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa osób postronnych 

i mienia.  
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