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Prezentacja firmowa

III ETAP: UZIEMIENIE

W poprzednich numerach omówione zo-

sta y etapy instalacji odgromowej zwi za-

nej z dachem oraz cian . Dzi  zag bimy 

si  w tematyk  uziemienia, czyli ostatni 

etap zwi zany z instalacj  ochrony odgro-

mowej.

Nie wszyscy wiemy, e najwa niejszym 

elementem ochrony odgromowej, zwanej 

potocznie piorunochronem, jest uziemie-

nie. Zainstalowanie na dachu i cianach 

budynku przewodów odgromowych nie 

gwarantuje nam bezpiecze stwa, poniewa

pr d piorunowy wymaga odprowadzenia 

go przewodami do ziemi, gdzie nast puje 

jego rozp yw. Wy adowanie atmosferyczne, 

zwane piorunem, niesie ze sob  olbrzymi

porcj  energii, która zostaje zneutralizowa-

na w gruncie. Dlatego wa ne jest wykona-

nie w a ciwego uziemienia.

W obiektach budowlanych, gdzie wyko-

nywane jest zbrojenie fundamentu, wy-

korzystuje si  je jako uziom naturalny. 

Wsz dzie tam, gdzie nie ma mo liwo ci 

wykorzystania zbrojenia do celów uziemie-

nia ochrony odgromowej nale y wykona

uziom w postaci otoku wokó  budynku lub 

uziomów pionowych. Otoki wykonywa-

ne s  z bednarki. Najlepszym materia em 

z punktu widzenia odporno ci korozyjnej 

jest mied  lub stal pomiedziowana. Dla ce-

lów skutecznej i trwa ej ochrony odgromo-

wej proponujemy bednarki stalowe pokryte 

ochronn  pow ok  miedzi o grubo ci min. 

0,070 mm. Wed ug bada  laboratoryjnych 

ich odporno  korozyjna zosta a okre lona 

jako sze ciokrotnie wi ksza ni  dotychczas 

stosowane bednarki ocynkowane. 

Je eli inwestycja zosta a zako czona, a w 

trakcie jej realizacji nie wykonano instala-

cji odgromowej i nie ma mo liwo ci wyko-

rzystania uziomu fundamentowego, wów-

czas instaluje si  uziomy pionowe przy 

ka dym przewodzie odprowa-

dzaj cym. Takie rozwi zanie 

sprawia, e nie jest koniecz-

ne rozkopywanie te-

renu wokó  budynku 

w celu zrobienia oto-

ku z bednarki. Firma 

Galmar jest niekwe-

stionowanym lide-

rem w produkcji 

uziomów stalowych 

pomiedziowanych. 

Od szesnastu lat ofe-

ruje uziomy pionowe, 

które mo na czy

przy pomocy z -

czek i budowa  uzio-

my pionowe o d ugo-

ci si gaj cej nawet 

35 m. Wsz dzie tam, 

gdzie trzeba uzy-

ska  nisk  rezystan-

cj , a rezystywno

wierzchniej warstwy 

gruntu jest wysoka, 

najlepiej zastosowa

uziomy g bokie -

czone przy pomocy 

z czek.

Specjalnie na potrzeby ochrony odgro-

mowej oferujemy równie  zestawy uziomo-

we o d ugo ci 3 m. S  to dwa uziomy pio-

nowe o d ugo ci 1,5 m ka dy, które mo na 

instalowa  przy pomocy zwyk ego m otka. 

Materia  z którego zosta y wykonane to stal 

pomiedziowana. Wszystkie uziomy piono-

we firmy Galmar s  zabezpieczone przed 

korozj  pow ok  miedzi o minimalnej gru-

bo ci 0,250 mm, co zapewnia ich odpor-

no  korozyjn  przez minimum 30 lat.

W celu po czenia uziemienia z przewo-

dami odprowadzaj cymi wykonuje si  z -

cza kontrolne na elewacji budynku lub 

w estetycznych studzienkach kontrolno-

pomiarowych, które instalowane s  w zie-

mi lub w pozbruku w odleg o ci 1 m od bu-

dynku.

Rewolucyjna ochrona odgromowa
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Oparta na przewodach stalowych pomiedziowanych oraz uchwytach 
stalowych pokrytych podwójn  pow ok  cynkow  i lakiernicz .
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