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Charakterystyka uziomów
Galmar

Uziom Galmar stanowi prêt stalowy ci¹gniony
z elektrolitycznie na³o¿on¹ pow³ok¹ miedzi o czysto�ci
99,9%, która tworzy molekularne i nierozerwalne po³¹-
czenie ze stal¹. Rdzeñ stalowy posiada wysok¹ wytrzy-
ma³o�æ na rozci¹ganie, co umo¿liwia g³êbokie pogr¹¿a-
nie za pomoc¹ wibrom³otów. Pow³oka miedziana posiada
grubo�æ min. 0,250 mm i gwarantuje ¿ywotno�æ uziomu
w glebie min. 30 lat.

Na koñcach prêtów znajduj¹ siê gwinty umo¿liwiaj¹ce
monterowi ³¹czenie prêtów w tak d³ugi uziom, aby otrzy-
maæ mo¿liwie najni¿sz¹ rezystancjê.
Z³¹czka � ³¹czenie prêtów jest mo¿liwe za pomoc¹ z³¹czki

wykonanej z br¹zu z zawarto�ci¹ krzemu lub
z tzw. mosi¹dzu admiralicji, stopów najbardziej od-
pornych na korozjê ziemn¹. Z³¹czka jest tak wyko-
nana, aby prêty spotyka³y siê na jej �rodku, a si³y
wystêpuj¹ce podczas pogr¹¿ania nie by³y przeno-
szone przez z³¹czkê. Ponadto z³¹czka ma chroniæ
po³¹czenie prêtów oraz gwinty przed korozj¹.

G³owica pogr¹¿aj¹ca � jest wykonana z utwardzanej
stali. Umo¿liwia zastosowanie wibrom³otów do po-
gr¹¿ania prêtów. Jej wymiary s¹ tak dobrane, by
si³y podczas pogr¹¿ania nie uszkodzi³y z³¹czki. Si³y
s¹ przenoszone przez rdzeñ, a nie przez z³¹czkê.

Grot stalowy � utwardzany, ma za zadanie u³atwiæ
pogr¹¿anie uziomów w twardych gruntach.

Grot do gruntów twardych � u³atwia pogr¹¿anie uzio-
mów w gruntach o bardzo du¿ej spoisto�ci.

Nasze wyroby zosta³y poddane badaniom i otrzyma³y po-
zytywne opinie oraz atesty dopuszczaj¹ce do stosowania:
� atest UL (Underwriters Laboratories Inc. � USA) dopusz-

czaj¹cy nasze uziomy na wiêkszo�æ �wiatowych rynków,
� atest Instytutu Energetyki w Warszawie,
� opinia Zak³adu Do�wiadczalnego Budownictwa

i £¹czno�ci potwierdzaj¹ca zgodno�æ naszych
uziomów z norm¹ zak³adow¹ TP S.A. o numerze
ZN-96/TP S.A.-037, oraz z norm¹ polsk¹
PN-T-45000-2,

� orzeczenie PIMot o odporno�ci korozyjnej pomiedzio-
wanych uziomów,

� opinie techniczne dotycz¹ce wytrzyma³o�ci cieplnej
zwarciowej z³¹cza �rubowego (krzy¿owego) uziomu
Galmar (Politechnika Bia³ostocka),

� ekspertyza wytrzyma³o�ci po³¹czeñ Galmarweld
(Politechnika Warszawska).

Zasadnicz¹ zalet¹ naszych uziomów jest jednak ich bu-
dowa. S¹ one zbudowane z rdzenia stalowego o wytrzy-
ma³o�ci 600 N/mm2, co umo¿liwia pogr¹¿anie ich znacz-
nie g³êbiej (35 m) ni¿ jakiekolwiek inne uziomy. Pow³oka
miedziana w ¿adnym punkcie na powierzchni prêta nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 0,250 mm, a elektrolityczna me-
toda nak³adania pow³oki gwarantuje molekularne po³¹-
czenie z rdzeniem i zapewnia przyczepno�æ umo¿liwiaj¹-
c¹ wykonanie gwintu po miedziowaniu. Aby utrzymaæ
w³a�ciw¹ jako�æ uziomu, w naszej firmie zosta³ wdro¿ony
wewnêtrzny system zarz¹dzania jako�ci¹. System ten
obejmuje ca³y cykl uzyskania uziomu, od zakupu stali do
zakoñczenia toku produkcyjnego tak, aby parametry wy-
produkowanego uziomu by³y zgodne z jego specyfikacj¹.
W systemie tym wykonywane s¹ miêdzy innymi testy pod-
stawowych parametrów naszego uziomu.
Grubo�æ pow³oki � mierzona jest za pomoc¹ elektro-

nicznego grubo�ciomierza w miejscach i z czêstotli-
wo�ci¹ okre�lon¹ przez instrukcjê, co zapewnia
minimaln¹ grubo�æ (0,250 mm). Grubo�æ ta
pozwala wykonaæ gwint po miedziowaniu tak,
aby dno gwintu by³o pokryte miedzi¹.

Przyczepno�æ pow³oki � testowana
jest, aby sprawdziæ, czy pow³oka
nie bêdzie siê odwarstwia³a pod-
czas pogr¹¿ania uziomu. Testuje
siê j¹ w nastêpuj¹cy sposób. Za-
ostrzony prêt nale¿y przebiæ miê-
dzy szczêkami imad³a. Odleg³o�æ
miêdzy szczêkami jest równa
�rednicy testowanego prêta po-
mniejszonej o 1,2 mm. Podczas
przebijania pow³oka zdziera siê
w miejscu zetkniêcia ze szczêka-
mi imad³a, a pozosta³a pow³oka
nie odwarstwia siê. Taka przy-
czepno�æ pozwala na wykonanie
gwintupo miedziowaniu technik¹
walcowania.

Plastyczno�æ pow³oki � sprawdza-
na jest podczas zginania prêta
o 180O. Brak pêkniêæ i odwar-
stwieñ �wiadczy o wysokiej jako-
�ci naszego wyrobu.

CZÊSTOTLIWO�Æ TYCH TESTÓW JEST

OKRE�LONA W PROCEDURACH SYSTEMU ZA-
RZ¥DZANIA JAKO�CI¥.

Uziomy Galmar
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Wa¿n¹ cech¹ naszego systemu uziemiaj¹cego jest jego
modularna budowa. Zawdziêczamy to gwintom wykona-
nym na koñcach prêtów i z³¹czkom wykonanym z br¹zu
i mosi¹dzu. D³ugo�æ z³¹czki i d³ugo�æ gwintu na prêcie s¹
tak dobrane, aby prêty spotka³y siê na �rodku z³¹czki.
Dziêki temu si³y dzia³aj¹ce podczas pogr¹¿ania s¹ prze-
noszone z rdzenia na rdzeñ, a nie przez z³¹czkê.

Ponadto na pocz¹tku gwintu w z³¹czce s¹ wykonane
nafrezowania, tak aby gwint na prêcie chowa³ siê
w z³¹czce, która chroni go przed bezpo�rednim kontak-
tem z gruntem.

Wszystkie te cechy powoduj¹, ¿e uziomy
Galmar s¹ najprostszymi w monta¿u i najbardziej
odpornymi na korozjê ziemn¹ uziomami.

Nasz system pomiedziowanych uziomów g³êbinowych
pozwala na utrzymanie:
a) niskich kosztów inwestycyjnych,
b) niskich kosztów eksploatacji.

Wydawa³oby siê, ¿e zaawansowana technologia mie-
dziowania prêtów uziomowych spowoduje, ¿e cena uzio-
mu po monta¿u bêdzie bardzo wysoka. W praktyce oka-
zuje siê, ¿e najdro¿szym elementem w koszcie uziemienia
jest koszt jego montowania, a nie materia³, z jakiego jest
uziom wykonany. W konsekwencji koszt uziomu Galmar
po zamontowaniu jest równy, a w wielu przypadkach
ni¿szy, od dotychczas stosowanych.

Dziêki mo¿liwo�ci ³¹czenia prêtów w dowolne odcinki
mo¿emy pogr¹¿yæ uziom nawet do 30 metrów i uniezale¿-
niæ od wp³ywu zmian warunków atmosferycznych powodu-
j¹cych wzrost rezystywno�ci gruntu (zmarzliny i susze),
co jest przyczyn¹ wzrostu warto�ci rezystancji uziemienia.

Przyk³adowy wykres zale¿no�ci zmian rezystancji
od g³êboko�ci pogr¹¿ania

Zmniejszenie rezystancji
uzyskujemy poprzez
zwiêkszenie g³êboko�ci
pogr¹¿enia uziomu

Wykres zale¿no�ci rezystancji
uziomu o �rednicy 17.2 mm
od g³êboko�ci pogr¹¿enia

g³êboko�æ pogr¹¿enia [m]
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G³êbokie pogr¹¿anie daje mo¿liwo�æ uzyskania wyma-
ganej warto�ci rezystancji przy minimalnej ilo�ci punk-
tów uziomowych. Aby uzyskaæ tak¹ sam¹ warto�æ rezy-
stancji przy zastosowaniu uziomów p³ytkich pionowych
6 m lub powierzchniowych, trzeba znacznie rozbudowaæ
uziemienie i zaj¹æ du¿¹ powierzchniê, co podnosi wielo-
krotnie koszt uziemienia.

W warunkach miejskich pionowe uziomy zlikwiduj¹ do-
datkowo problem konieczno�ci zdemontowania takich na-
wierzchni jak asfalt czy bruk.

Poni¿sze rysunki przedstawiaj¹ sytuacjê w Zamo�ciu,
gdzie nale¿a³o uzyskaæ 2W rezystancji. Jak widaæ na g³ê-
boko�ci 12 m przy zastosowaniu uziomu Galmar
w jednym punkcie uzyskali�my wymagan¹ rezystancjê,
a przy zastosowaniu uziomów stalowych umieszczonych
na g³êboko�ci 3 metrów tê warto�æ rezystancji mo¿na
by³o uzyskaæ dopiero przy 15 punktach.

Schemat zastosowania uziomu typu Galmar 12-metrowego
(materia³: 1 szt. x 12 m uziomu Galmar)

Schemat zastosowania uziomów stalowych 3-metrowych
i bednarki po³o¿onej na g³êboko�ci 0,8 m
(materia³: 42 m bednarki, 15 szt. x 3 m uziomów stalowych)
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�Niska rezystancja
przez wieczno�æ�

Aby uzasadniæ ten slogan nale¿y najpierw przybli¿yæ
celowo�æ zastosowania pow³oki miedzianej na uziomach.

Na wstêpie wyja�nijmy, jak¹ rolê pe³ni elektrolitycznie
na³o¿ona mied� na prêcie stalowym. W tym przypadku
jest ona pow³ok¹ o charakterze katodowym w stosunku
do stali. Oznacza to, ¿e korozji ulegaæ bêdzie rdzeñ stalo-
wy, a nie pow³oka miedziana. Zjawisko to jest korzystne
tylko przy zastosowaniu grubych pow³ok miedzianych. Jak
wykaza³y badania musi to byæ pow³oka minimum 0,250 mm.
Stal w takim uziomie pe³ni rolê mechaniczn¹ potrzebn¹
do umieszczenia go w gruncie, a mied� jest faktycznym
przewodnikiem odprowadzaj¹cym pr¹d do ziemi zgodnie
ze zjawiskiem naskórkowo�ci.

Odwrotna sytuacja jest w przypadku prêtów ocyn-
kowanych ogniowo (uwaga: pow³oka cynkowa elek-
trolitycznie na³o¿ona nie jest odporna na korozjê ziem-
n¹, gdzie cynk pe³ni tylko rolê ochronn¹). Wynika to
z faktu, ¿e cynk stanowi pow³okê anodow¹ w stosun-
ku do stali.

W konsekwencji korozji rozpuszczeniu ulega cynk,
a produkty korozji podwy¿szaj¹ warto�æ rezystancji.
Po tym wyja�nieniu wydaje siê celowe zastosowanie po-
w³oki miedzianej pod wzglêdem elektrycznym.

Natomiast wy¿ej wspomniane has³o odnosi siê do
parametrów mechanicznych i antykorozyjnych. Oznacza
to, ¿e istot¹ prêta uziomowego jest umieszczenie

Korozja trzech rodzajów prêtów w czasie
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go w gruncie bez obawy odwarstwienia pow³oki oraz
co najmniej 30-letnia odporno�æ na korozjê zapewniaj¹-
ca niezmienn¹ warto�æ rezystancji.

Przyczyn¹ odwarstwiania siê pow³oki cynkowej mo¿e
byæ to, ¿e podczas procesu cynkowania ogniowego na gra-
nicy pod³o¿e-pow³oka powstaje krucha warstwa stopowa
cynk-¿elazo. Natomiast po³¹czenie miedzi ze stal¹ powsta-
j¹ce podczas elektrolizy mo¿na nazwaæ molekularnym.

Jak widaæ z wykresu prêty pomiedziowane s¹ najbar-
dziej odporne na korozjê ziemn¹.

Podsumowuj¹c, uziomy Galmar obni¿aj¹ koszty
monta¿u oraz przewy¿szaj¹ inne uziomy nastêpuj¹cy-
mi zaletami:
a) wysok¹ odporno�ci¹ korozyjn¹,
b) ³atwo�ci¹ monta¿u,
c) g³êboko�ci¹ pogr¹¿ania.
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wilgotno�æ � zwiêkszona zawarto�æ wilgoci w ziemi mo¿e
szybko obni¿yæ jej rezystywno�æ. Jest to szczegól-
nie wa¿ne, gdy bierze siê pod uwagê zawarto�æ wil-
goci w obszarach (strefach) o wysokich sezonowych
wahaniach opadowych. Dlatego te¿ gdziekolwiek
jest to mo¿liwe uziom powinien byæ zainstalowany

uziemienie
odgromowe

uziemienie

robocze

uziemienie
telekomunikacyjne

d³awik

uziomowy

d³awik

uziomowy

Projektowanie uziemieñ

Aby wykonaæ najbardziej skuteczne uziemienie, przy
niskich kosztach materia³owo-monta¿owych, nale¿y opra-
cowaæ projekt uziemienia opieraj¹c siê na poni¿szych in-
formacjach.

W zale¿no�ci od zadania jakie maj¹ spe³niaæ uziemie-
nia dzielimy je na:
a) ochronne � ochrona ludzi i zwierz¹t przed pora¿eniem

elektrycznym,
b) robocze � celowe po³¹czenie z uziomem obwodu elek-

trycznego w celu utworzenia ekwipotencjalnego po-
ziomu odniesienia, zapewniaj¹cego poprawn¹ pracê
urz¹dzeñ,

c) odgromowe � uziemienie maj¹ce odprowadziæ do zie-
mi udarowe pr¹dy wy³adowañ atmosferycznych.

Zale¿nie od indywidualnego podej�cia in¿yniera, uzie-
mienia ochronne i robocze ³¹czymy z uziemieniem od-
gromowym bezpo�rednio lub przy pomocy d³awika uzio-
mowego, którego zadaniem jest eliminacja pr¹dów
zak³óceniowych i fal wysokiej czêstotliwo�ci.

uziemienie
odgromowe

uziemienie
robocze

uziemienie
telekomunikacyjne

£¹czenie systemów uziemieñ

Rodzaj gleby Rezystywno�æ [ m]Ω
gleba bagnista

piasek gliniasty i gliny

kreda

piasek

torf

¿wir

ska³a

2 - 2,7

4 - 150

60 - 400

90 - 8000

powy¿ej  200

300 - 500

powy¿ej 1000

Prawid³owo zaprojektowana i wykonana instalacja uzie-
miaj¹ca powinna charakteryzowaæ siê:
a) nisk¹ rezystancj¹ uziemienia,
b) utrzymaniem sta³ej rezystancji uziemienia przez ca³y

okres eksploatacji,
c) dobr¹ odporno�ci¹ na korozjê,
d) zdolno�ci¹ do przenoszenia wysokich pr¹dów

udarowych,
e) d³ug¹ ¿ywotno�ci¹ � min. 30 lat.

Projektuj¹c uziemienia nale¿y mieæ na uwadze:
a) warunki glebowe,
b) materia³ z jakiego wykonany jest uziom,
c) rodzaj zastosowanych uziomów.

Uziemienia odgromowe powinny cechowaæ siê nie
tylko nisk¹ rezystancj¹ ale przede wszystkim nisk¹
impedancj¹ falow¹, która minimalizuje oddzia³ywanie si³
elektromotorycznych towarzysz¹cych odprowadzaniu
³adunku (szybkiemu narastaniu potencja³u) wy³adowania
atmosferycznego.

a) warunki glebowe
Rezystywno�æ gruntów wp³ywa decyduj¹co na

sposób budowy uziemienia. Wp³yw na rezystywno�æ
maj¹:
sk³ad fizyczny gleby � w zale¿no�ci od rodzaju gleby

rezystywno�æ waha siê w granicach od kilku do kil-
kunastu tysiêcy omometrów. Wszêdzie gdzie jest
to mo¿liwe powinno siê unikaæ gruntów suchych,
piaszczystych i skalistych;

Rezystywno�æ gruntów
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Temperatura [  C]O Rezystywno�æ [ m]Ω
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b) materia³
Aby zdecydowaæ, jaki zastosowaæ materia³, nale¿y

wzi¹æ pod uwagê odporno�æ korozyjn¹ materia³u
uziomu. Musimy mieæ pewno�æ, ¿e warto�æ rezystancji
naszego uziomu nie bêdzie wzrastaæ z biegiem lat w wy-
niku korozji materia³u, z jakiego jest on wykonany.
W dalszej czê�ci katalogu mo¿ecie Pañstwo zobaczyæ
porównanie uziomów wykonanych z ró¿nych materia³ów
i dokonaæ w³a�ciwego wyboru.

c) rodzaj zastosowanych uziomów
Projektowanie nowych uk³adów uziomowych powinno

byæ oparte na niezbêdnych danych dotycz¹cych parame-
trów gruntu, umo¿liwiaj¹cych wybór optymalnego rozwi¹-

pH gleby � przed zainstalowaniem systemu uziemiaj¹-
cego powinni�my sprawdziæ odczyn gleby by
dobraæ metal, który w danych warunkach glebo-
wych zapewni maksymaln¹ ¿ywotno�æ uziemienia.
Przyjaznym �rodowiskiem dla miedzi jest �rodowi-
sko alkaliczne � pH > 7, dla aluminium, cyny
i metali ocynkowanych najlepsze jest �rodowisko
kwa�ne � pH < 7;

temperatura � zmiana temperatury gleby mo¿e zna-
cz¹co wp³ywaæ na rezystywno�æ.

Wp³yw zmian temperatury na rezystywno�æ gleby (dla
piasku gliniastego o wilgotno�ci 15,2%)

L  s  10 m< <

L

Wymagane odleg³o�ci pomiêdzy uziomami

W przypadku bardzo du¿ej rezystywno�ci gruntu
stosujemy uziom pionowy z Galmar Resistivity.

GALMAR

RESISTIVITY

Uziom pojedynczy z GALMAR RESISTIVITY

zania uk³adu uziomowego. Podstaw¹ do projektowania
uk³adów uziomowych jest wiêc przeprowadzenie dok³ad-
nych pomiarów gruntu, które umo¿liwi¹ wyznaczenie re-
zystywno�ci gruntu na ró¿nych g³êboko�ciach. Dziêki nim
mo¿emy zdecydowaæ, jaki uk³ad uziomowy bêdzie najlep-
szy pod wzglêdem technicznym i ekonomicznym. Musimy
jednak pamiêtaæ o zasadzie, ¿e odleg³o�æ miêdzy uzioma-
mi pionowymi powinna byæ równa co najmniej d³ugo�ci
pogr¹¿onych uziomów, ale nie wiêksza ni¿ 10 metrów.
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G³owica

Z³¹czka

Z³¹czka

Prêt

Prêt

Uziomy Galmar � produkty

Uziomy pionowe Galmar

Uziomy pionowe pomiedziowane Galmar
z gwintem

Prêt stalowy ci¹gniony z elektrolitycznie na³o¿on¹
pow³ok¹ miedzi o czysto�ci 99,9%, która tworzy mole-
kularne i nierozerwalne po³¹czenie ze stal¹. Rdzeñ
stalowy posiada wysok¹ wytrzyma³o�æ na rozci¹ganie
600 N/mm2 co umo¿liwia g³êbokie pogr¹¿enie za po-
moc¹ wibrom³otów. Pow³oka miedziana posiada grubo�æ
min. 0,250 mm i gwarantuje ¿ywotno�æ uziomu w gle-
bie min. 30 lat.

Na koñcach prêtów znajduj¹ siê gwinty umo¿liwiaj¹ce
monterowi ³¹czenie prêtów w tak d³ugi uziom, aby otrzy-
maæ mo¿liwie najni¿sz¹ rezystancjê.

Tabela wymiarów grotów

Rodzaj Art. nr

106 01

106 02

106 03

stal

1/2�

5/8�

3/4�

Materia³

Tabela wymiarów g³owic

Rodzaj Art. nr

108 01

108 02

108 03

stal

1/2�

5/8�

3/4�

Materia³

Tabela wymiarów z³¹czek z br¹zu

Rodzaj Art. nr Materia³

104 11

104 12

104 13

br¹z

1/2�

5/8�

3/4�

Tabela wymiarów z³¹czek z mosi¹dzu
Rodzaj Art. nr

104 01

104 02

104 03

mosi¹dz
1/2�

5/8�

3/4�

Materia³

Tabela wymiarów uziomów Galmar z gwintem

�rednica
D³ugo�æ 
gwintu D³ugo�æ Art. nr Materia³

cale

1/2�

5/8�

3/4�

mm

12,8

14,2

17,2

mm

30

30

34

stopa

4

5

6

8

10

4

5

6

8

10

4

5

6

8

10

m

1,2

1,5

1,8

2,4

3,0

1,2

1,5

1,8

2,4

3,0

1,2

1,5

1,8

2,4

3,0

100 01

100 02

100 03

100 04

100 05

100 11

100 12

100 13

100 14

100 15

100 21

100 22

100 23

100 24

100 25

stal 
pomie-
dziowana 
na 
grubo�æ 
0,250 mm

* wykonujemy na zamówienie ró¿ne d³ugo�ci uziomów do 3 m

Grot
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Bijak

Prêt

Prêt

Z³¹czka

Grot

Uziomy pionowe pomiedziowane Galmar
bez gwintu

Prêt stalowy ci¹gniony z elektrolitycznie na³o¿on¹
pow³ok¹ miedzi o czysto�ci 99,9%, która tworzy mole-
kularne i nierozerwalne po³¹czenie ze stal¹. Rdzeñ
stalowy posiada wysok¹ wytrzyma³o�æ na rozci¹ga-
nie 600 N/mm2 co umo¿liwia g³êbokie pogr¹¿enie
za pomoc¹ wibrom³otów. Pow³oka miedziana posiada
grubo�æ min. 0,250 mm i gwarantuje ¿ywotno�æ uzio-
mu w glebie min. 30 lat.

Uziomy te s¹ przeznaczone do uziemieñ o nie-
wielkiej g³êboko�ci pogr¹¿enia max. do 4 m.

Tabela wymiarów uziomów Galmar bez gwintu

* wykonujemy na zamówienie prêty o ró¿nych �rednicach
do f  18 mm i ró¿nych d³ugo�ciach do 3 m

Tabela bijaków do uziomów bez gwintu
Rodzaj Art. nr

109 04

109 05

109 06

stal

1/2�

5/8�

3/4�

Materia³

Tabela wymiarów grotów do gruntów twardych
bez gwintu

Rodzaj Art. nr

106 07

106 08

106 09

stal

1/2�

5/8�

3/4�

Materia³

Tabela wymiarów z³¹czek do uziomów bez gwintu

Rodzaj Art. nr

104 04

104 07

104 10

mosi¹dz

1/2�

5/8�

3/4�

Materia³

Grot do
gruntów
twardych

�rednica D³ugo�æ Art. nr

cale

1/2�

5/8�

3/4�

mm

12,8

14,2

17,2

stopa

4

5

6

8

10

4

5

6

8

10

4

5

6

8

10

4

5

m

1,2

1,5

1,8

2,4

3,0

1,2

1,5

1,8

2,4

3,0

1,2

1,5

1,8

2,4

3,0

1,2

1,5

000 01

000 03

000 06

000 07

000 08

000 44

000 11

000 48

000 13

000 35

000 16

000 19

000 20

000 21

000 23

000 27

000 37
3/8� 9,6

stal 
pomie-
dziowana 
na 
grubo�æ 
0,250 mm

Materia³

0,150 mm 
Cu
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Uziomy pionowe ze stali nierdzewnej
i z litej miedzi

Uziomy wykonane ze stali nierdzewnej i litej miedzi ze
wzglêdu na du¿¹ odporno�æ korozyjn¹ s¹ przeznaczone
do gruntów o warto�ci pH ni¿szej ni¿ 3 lub
powy¿ej 8. Stosowanie tego typu uziomów w takich
warunkach jest gwarancj¹ utrzymania sta³ej rezystacji przez
wiele lat.

Tabela wymiarów uziomów pionowych ze stali
nierdzewnej

�rednica 
mm

Art. nrD³ugo�æ
mm

100 51 stal nierdzewna150014

Materia³

Tabela osprzêtu do uziomów ze stali nierdzewnej

Rodzaj Art. nr

108 51

104 51

106 51

stal nierdzewna

stal nierdzewna

stal

g³owica

ko³ek ³¹cz¹cy

grot

Materia³

Tabela wymiarów uziomów pionowych z litej miedzi

�rednica 
mm

Art. nrD³ugo�æ
mm

100 98 mied�150014

Materia³

Tabela osprzêtu do uziomów z litej miedzi

Rodzaj Art. nr

108 98

104 98

106 98

stal

mied�

stal

g³owica

ko³ek ³¹cz¹cy

grot

Materia³

G³owica

Prêt

Prêt

Ko³ek
³¹cz¹cy

Grot
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Uchwyty

Uwaga: Uchwyty zakopywane w ziemi powinny byæ
zabezpieczone ta�m¹ typu Denso (patrz str. 10).

Bednarka ocynkowana przy po³¹czeniu z uziomem
pomiedziowanym powinna byæ os³oniêta rêkawem
ochronnym (patrz str. 10).

Uchwyty krzy¿owe
Uchwyt krzy¿owy profilowany, uniwersalny, ³¹czony
�rubami M10 z przek³adk¹ mosiê¿n¹, umo¿liwia
³¹czenie prêta z bednark¹ lub przewodem okr¹g³ym
(wewn¹trz znajduje siê przek³adka mosiê¿na zapobie-
gaj¹ca powstawaniu korozji miêdzy miedzi¹ a cynkiem
w przypadku ³¹czenia ró¿nych metali)

Wymiary Art. nr Materia³

mosi¹dz
�ruba 
mosiê¿na 
M10

prêt 
St/Cu

bednarka drut 

103 32

103 33

1/2�;5/8�

3/4�

do 40 mm szer.

do 40 mm szer.

28-78 mm

28-78 mm

2

2

Uchwyt krzy¿owy profilowany, uniwersalny, ³¹czony
�rubami M8 z przek³adk¹ mosiê¿n¹, umo¿liwia
³¹czenie prêta z bednark¹ lub przewodem okr¹g³ym
(wewn¹trz znajduje siê przek³adka mosiê¿na zapobie-
gaj¹ca powstawaniu korozji miêdzy miedzi¹ a cynkiem
w przypadku ³¹czenia ró¿nych metali)

Wymiary Art. nr Materia³

mosi¹dz
�ruba 
mosiê¿na 
M8

prêt 
St/Cu bednarka drut 

103 95

103 96

1/2�;5/8�

3/4�

do 36 mm szer.

do 36 mm szer.

28-78 mm

28-78 mm

2

2

Uchwyt sko�ny uziom-uziom umo¿liwia ³¹czenie prêta
miedzianego lub miedziowanego z prêtem miedzia-
nym lub miedziowanym

Uchwyty sko�ne
Uchwyt sko�ny z przek³adk¹ mosiê¿n¹, umo¿liwia
³¹czenie prêta z bednark¹ lub przewodem okr¹g³ym
(wewn¹trz znajduje siê przek³adka mosiê¿na
zapobiegaj¹ca powstawaniu korozji miêdzy miedzi¹
a cynkiem w przypadku ³¹czenia ró¿nych metali)

Wymiary Art. nr Materia³

mosi¹dz
�ruba
mosiê¿na1/2� i

5/8�

3/4�

do 38 mm szer. 28-78 mm2 103 28

103 2928-78 mm2do 38 mm szer.

bednarka
równolegle lub
prostopadle

do prêta

prêt
St/Cu

drut
równolegle lub
prostopadle

do prêta

Wymiary Art. nr Materia³

mosi¹dz
�ruba
mosiê¿na M8

prêt St/Cu

1/2� i 3/8�

3/4�

prêt St/Cu

1/2� i 3/8�

3/4�

103 69

103 70
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Uwaga: Uchwyty zakopywane w ziemi powinny byæ
zabezpieczone ta�m¹ typu Denso (patrz str. 10).

Bednarka ocynkowana przy po³¹czeniu z uziomem
pomiedziowanym powinna byæ os³oniêta rêkawem
ochronnym (patrz str. 10).

Uchwyt koñcowy
Uchwyt koñcowy p³aski, skrêcany dwiema �rubami
M10 z przek³adk¹ mosiê¿n¹, s³u¿y do po³¹czenia
uziomu z bednark¹ ocynkowan¹. Znajduj¹ca siê
wewn¹trz przek³adka mosiê¿na zapobiega
powstawaniu korozji miêdzy miedzi¹ a cynkiem

Uchwyty jedno�rubowe
Uchwyt jedno�rubowy � bednarka. S³u¿y do po³¹czenia
uziomu z bednark¹ miedzian¹

Wymiary Art. nr Materia³

mied�
br¹z

prêt St/Cu

1/2�

5/8�

3/4�

bednarka Cu

do 26 mm szer.

do 26 mm szer.

do 26 mm szer.

103 14

103 15

103 16

Uchwyt jedno�rubowy � drut. S³u¿y do po³¹czenia
uziomu z drutem lub link¹ miedzian¹

Wymiary Art. nr Materia³

mied�
br¹z

prêt St/Cu

1/2�

5/8� i 3/4�

3/8�

103 17

103 18

103 13

  drut Cu

16-50 mm

16-95 mm

6-35 mm    

2

2

2

Uchwyt jedno�rubowy do przewodów o ma³ych
przekrojach. Uchwyt wykonany z br¹zu, s³u¿y do
po³¹czenia uziomu z przewodem okr¹g³ym miedzia-
nym. Dodatkowo wykonane otwory umo¿liwiaj¹ pewne
po³¹czenie przewodów o ma³ych przekrojach do
16 mm2, które mocowane s¹ poprzecznie do uziomu

Wymiary Art. nr Materia³

mied�
br¹z

prêt 
St/Cu

drut Cu 
pod³u¿nie 
do prêta

drut Cu 
poprzecznie

do prêta

103 61

103 62

103 63

1/2�

5/8�

3/4�

do    8 mm

do    8 mm

do    8 mm

do    5 mm

do    5 mm

do    5 mm

Wymiary Art. nr Materia³

mied�
mosi¹dz

prêt St/Cu

1/2� i 5/8�

3/4�

bednarka St/Zn

do 40 mm szer.

do 40 mm szer.

103 72

103 73
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Uwaga: Uchwyt nakrêcany mosiê¿ny zaleca siê za-
bezpieczyæ przed wilgoci¹ koszulk¹ termokurczliw¹
(patrz str. 10).

Uwaga: Uchwyty zakopywane w ziemi powinny byæ
zabezpieczone ta�m¹ typu Denso (patrz str. 10).

Uchwyty �rubowe �U�
Uchwyt �rubowy �U� umo¿liwia ³¹czenie uziomu
z bednark¹ miedzian¹

Uchwyt zaciskowy
Uchwyt zaciskowy z miedzi do uziomów bez gwintu,
umo¿liwia ³¹czenie uziomu bez gwintu z przewodem
o ma³ym przekroju (do 16 mm2)

Wymiary Art. nr Materia³

mied�

prêt 
St/Cu

drut 
Cu

103 64

103 65

103 66

1/2�

5/8�

3/4�

do    5 mm

do    5 mm

do    5 mm

Uchwyt do uziomów bez gwintu
Uchwyt mosiê¿ny, umo¿liwia po³¹czenie uziomu
bez gwintu z przewodem okr¹g³ym miedzianym
o przekrojach do 63 mm2 (do f  9 mm).
Uchwyt zalecany jest g³ównie do ³¹czenia linek

Wymiary Art. nr Materia³

mosi¹dz

prêt 
St/Cu

drut 
Cu

linka
Cu

103 48

103 49

103 50

1/2�

5/8�

3/4�

do   9 mm

do   9 mm

do   9 mm

do 63 mm

do 63 mm

do 63 mm

2

2

2

Uchwyt nakrêcany
Uchwyt nakrêcany mosiê¿ny do uziomów gwintowa-
nych, umo¿liwia po³¹czenie uziomu z przewodem
okr¹g³ym miedzianym o przekrojach do 63 mm2

(do f  9 mm). Uchwyt zalecany jest g³ównie do
³¹czenia linek

Wymiary Art. nr Materia³

mosi¹dz

prêt 
St/Cu

drut 
Cu

linka
Cu

103 51

103 52

103 53

1/2�

5/8�

3/4�

do 63 mm

do 63 mm

do 63 mm

do   9 mm

do   9 mm

do   9 mm

2

2

2

Wymiary Art. nr Materia³

mied�
br¹z

prêt 
St/Cu

bednarka
prostopadle 

do prêta

bednarka 
równolegle
do prêta

103 81

103 82

103 83

1/2�

3/4�

5/8�

do 40 mm

do 40 mm

do 40 mm

�

�

do 25 mm
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Uwaga: Uchwyty zakopywane w ziemi powinny byæ
zabezpieczone ta�m¹ typu Denso (patrz str. 10).

Uchwyt �rubowy �U� do linki umo¿liwia ³¹czenie
uziomu z drutem (lub przewodem)

Wymiary Art. nr Materia³

br¹z
mied�

prêt St/Cu przewód Cu

103 84

103 85

103 86

103 87

5/8�

3/4�

5/8�

3/4�

  16-95 mm

  16-70 mm

70-185 mm

70-150 mm

2

2

2

2

Uchwyty krzy¿owe
Uchwyt krzy¿owy do po³¹czenia przewodu (drut lub
bednarka) z przewodem (drut lub bednarka), skrêcany
�rubami M10

2 2

Wymiary Art. nr

103 42

A B

mosi¹dz
�ruba
mosiê¿na
M10

drut Cu lub

St/Zn 28-78 mm

bednarka do

40 mm szer.

drut Cu lub

St/Zn 28-78 mm

bednarka do

40 mm szer.

Materia³

Uchwyt krzy¿owy do po³¹czenia przewodu (drut lub
bednarka) z przewodem (drut lub bednarka), skrêcany
�rubami M8

Wymiary Art. nr

103 05

A B
mosi¹dz
�ruba
mosiê¿na
M8

2

drut Cu lub

St/Zn 28-78 mm

bednarka do

36 mm szer.

drut Cu lub

St/Zn 28-78 mm

bednarka do

36 mm szer.

2

Materia³

Uchwyt krzy¿owy do po³¹czeñ przewodów
z przewodami, skrêcany dwiema �rubami M8

Wymiary Art. nr

103 30

A B

mosi¹dz
�ruba
mosiê¿na
M8

2

drut Cu lub

St/Zn 28-78 mm

bednarka do

40 mm szer.

drut Cu lub

St/Zn 28-78 mm

bednarka do

40 mm szer.

2

Materia³

Zacisk uziemiaj¹cy linki no�nej
S³u¿y do wykonania po³¹czeñ galwanicznych izolowanej
linki no�nej kabla z przewodem uziemiaj¹cym
oraz do galwanicznego ³¹czenia linek no�nych

Wymiary Art. nr Materia³

103 27

zakres �rednic stosowanych 
linek no�nych

3 do 10 mm

tworzywo 
sztuczne
�ruba St/Zn

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B



13

art. nr 113 01

Asortyment uzupe³niaj¹cy
do uziomów Galmar

Pasta antykorozyjno-przewodz¹co-smaruj¹ca
Stosuje siê j¹, aby dodatkowo zabezpieczyæ po³¹cze-

nia uziomów w z³¹czce. Podczas skrêcania uziomów wle-
wa siê pastê do wnêtrza z³¹czki. Mo¿na j¹ równie¿ stoso-
waæ jako �rodek smaruj¹cy dla g³owicy, u³atwiaj¹cy
wykrêcanie g³owicy po pogr¹¿eniu kolejnego prêta.

Studzienki kontrolno-pomiarowe typu
Galmar

Umo¿liwiaj¹ bezproblemow¹ kontrolê po³¹czeñ uziom-
przewód uziemiaj¹cy i wykonywanie kontrolnych pomia-
rów rezystancji uziemieñ.

Proponujemy 2 rodzaje studzienek Galmar:
a) studzienka plastikowa z pojemnikiem na protokó³ po-

miaru rezystancji uziemienia,
wymiary: 260 x 215 x 210 mm, g³êboko�æ 110 mm,

b) studzienka plastikowa kontrolno-pomiarowa,
wymiary: 258 x 258 x 215 mm, g³êboko�æ 160 mm.

Listwa wyrównawcza do studzienki
Listwa do wyrównania potencja³u ró¿nych uziemieñ.

Umo¿liwia pod³¹czenie 5 bednarek o max. wymiarze
30 x 4 mm.

Protokó³ pomiarów rezystancji
Pozwala zarejestrowaæ wszystkie istotne informacje

dotycz¹ce badanego uziemienia oraz naszkicowaæ jego
konfiguracjê. Te informacje mog¹ byæ przydatne podczas
wykonywania nastêpnej kontroli w/w uziemienia.

Pisak wodoodporny
Pisak do wype³niania protoko³u pomiaru rezystancji

uziemienia.

D³awik uziomowy
D³awik uziomowy umiejscawia siê pomiêdzy dwoma

ró¿nymi uziomami, np. energetycznym i telekomunika-
cyjnym, by unikn¹æ przep³ywu zak³óceñ i fal wysokiej czê-
stotliwo�ci.

art. nr 114 04

art. nr 114 02

art. nr 114 07

art. nr 114 08

art. nr 114 06

art. nr 107 04

a)

b)
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Bijak
Bijak przenosi drgania z m³ota udarowego na g³owicê.

Przystosowany do m³otów z mocowaniem SDS-Max.

Urz¹dzenie do pogr¹¿ania uziomów
Elektryczny m³ot udarowy do pogr¹¿ania uziomów

Galmar � typ GSH 11 E BOSCH.
Lekki m³ot umo¿liwiaj¹cy pogr¹¿anie uziomów na

bardzo du¿e g³êboko�ci. Instalator mo¿e montowaæ krót-
kie uziomy z ziemi, a d³ugie (od 1,8 m) z drabinki.

Ta�ma izoluj¹ca po³¹czenia skrêcane typu
�Denso�
Ta�ma �Denso� zabezpiecza po³¹czenia metali przed
korozj¹ ziemn¹ i elektrolityczn¹ � w przypadku
³¹czenia ró¿nych metali

art. nr 103 57

art. nr 103 58

art. nr 109 01

art. nr 103 54

art. nr 112 01

Art. nr

103 55

103 56

Szeroko�æ
mm

30

50

D³ugo�æ
mm

10 000

10 000

Cynk w spray�u
Po³¹czenia stali ocynkowanej (np. bednarka) i stali

pomiedziowanej (np. uziom) wykonane metod¹ egzoter-
miczn¹ trzeba zabezpieczyæ dodatkowo cynkiem
w spray�u. Pokrywamy miejsce ³¹czenia i 100 mm
uziomu w celu przeniesienia ogniwa elektrolitycznego.

Koszulka zabezpieczaj¹ca po³¹czenie
Koszulka termokurczliwa zabezpiecza przed dostaniem

siê wilgoci do po³¹czenia.

Rêkaw ochronny
Rêkaw chroni¹cy fragment bednarki ocynkowanej

przed korozj¹ elektrolityczn¹ w przypadku po³¹czenia jej
z elementem miedzianym lub pomiedziowanym
zakopywanych w ziemi.
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Mierniki do pomiaru rezystancji uziemieñ
i rezystywno�ci gruntu

Mierniki Megger firmy AVO s¹ doskona³e i poza
najlepszymi parametrami technicznymi s¹ miernikami
dobrze dostosowanymi do trudnych warunków polowych.
Pe³na automatyzacja wyklucza mo¿liwo�æ b³êdnego od-
czytu przez wykonuj¹cego pomiar.

Megger DET5/4 i DET5/4R
� umo¿liwia wykonanie pomiarów rezystancji uziemieñ

i rezystywno�ci gruntu,
� proste, w pe³ni automatyczne dzia³anie,
� autozakres od 10 mW do 20 kW,
� szeroki przedzia³ rezystancji szpilek pomiarowych

u³atwia przeprowadzanie pomiarów w warunkach miej-
skich,

� wodoodporna obudowa,
� eliminacja szumów do 40 V,
� zatwierdzenie typu G³ównego Urzêdu Miar.

Megger DET62D
� umo¿liwia wykonanie pomiarów rezystancji uziemieñ,
� proste, w pe³ni automatyczne dzia³anie,
� autozakres od 100 mW do 2 kW,
� szeroki przedzia³ rezystancji szpilek pomiarowych

u³atwia przeprowadzanie pomiarów w warunkach miej-
skich,

� wodoodporna obudowa,
� eliminacja szumów do 40 V,
� zatwierdzenie typu G³ównego Urzêdu Miar.

Miernik do pomiaru grubo�ci pow³oki miedzi
Miernik umo¿liwia pomiar pow³ok metalowych meto-

d¹ nieniszcz¹c¹ grubo�ci pow³oki. Mo¿na nim mierzyæ
grubo�ci w zakresie: 0-1999 mm.

Wska�niki pH gleby
Zestaw do pomiaru pH gleby pozwala okre�liæ

odczyn gleby i dobraæ materia³ odpowiedni do danych
warunków.

art. nr A00 05

art. nr A00 03

art. nr N00 02

art. nr 107 03


