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Uziemienia prętowe pionowe, gwintowane, łączone złączkami z brązu – to
rozwiązanie dla klientów realizujących inwestycje na gruntach trudnych, tam 
gdzie wymagane jest głębokie pogrążanie, ale również stawiających na
trwałość uziemień w długim okresie i świadomie inwestujących w wysoką
jakość budowanych instalacji.

Cechy: wysoka wytrzymałość stali, miedziana powłoka antykorozyjna 
o gwarantowanej grubości (min. 254 µm), gwintowane końce zapewniają
szczelne, niezawodne elektrycznie i odporne na korozję połączenie brązowymi 
złączkami z kolejnymi prętami, grot ułatwiający pogrążanie i zabezpieczający
powłokę pręta przed otarciami.

Zastosowanie: szybkie i pewne pogrążanie w gruncie trudnym, kamienistym, 
lub pogrążanie głębokie i bardzo głębokie.

Trwałość: powyżej 40 lat.

Powłoki: miedź nakładana elektrolitycznie, grubość warstwy zawsze powyżej 
254 mikrometrów. Gwinty wykonywane po miedziowaniu przez walcowanie.

Certyfkaty: pręty uziomowe i złączki z brązu: PN-EN 62561-2:2012
oraz PN-EN 50164-2:2010, oba ze znakiem PCA.
 
Znakowanie: każdy pręt oznaczony znakiem producenta i numerem
katalogowym.

Uziemienia pionowe

Jak zamawiać: W każdym kompletnym uziomie, złączek powinno być o 1 mniej niż prętów. Jeden grot i złącze
krzyżowe na każdy kompletny uziom. Do pogrążania: 1 głowica i dodatkowa złączka na każde 50 prętów uziomowych.
Przykład: Aby wykonać 10 uziemień o długości całkowitej 6 m każdy, zamówić należy: 40 prętów o długości 1,5 m, 31 
złączek, 10 grotów, 10 złącz krzyżowych, 1 głowicę.

POMIEDZIOWANE ZAŁĄCZKOWE, GWINTOWANE OD ERICO

Pręt uziomowy

Uziom stalowy,
pomiedziowany

254 µm,
złączkowy,

gwintowany,
ERICO

Uniwersalne
4xM8,

nierdzewne.
E 120 319

Krzyżowe
4xM8

nierdzewne,
blachy 3mm.

SJ1P16SSA2M8

Równoległe
2xM8

nierdzewne,
ekonomieczne.
SJ1B16SSA2M8L

>254

14,25/8

17,23/4

Symbol

E 635 840 1220

1520

3050

1520

3050

E 635 840

E 635 840

Standardowy
ESDT58

Grunty trudne
E 158 070

Brąz
E 158 040

Mosiądz
P 158 040

Brąz
E 158 050

Mosiądz
P 158 050

Brąz
E 158 050

Mosiądz
P 158 050

E 635 850

E 635 800

E 633 450

E 633 400

Długość
[mm]

Średnica
norminalna

[cale]

Średnica
rzeczywista

[mm]
Powłoka

[µm]
Złącze

[opis, symbol]
Złączka

[materiał,
symbol]

Grot
[rodzaj,
symbol]

Głowica
[symbol]
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Uziemienia pionowe
POMIEDZIOWANE bEZZŁĄCZKOWE, KuTE OD KLK

Uziomy prętowe pionowe, pomiedziowane, bezzłączkowe – to rozwiązanie 
dla klientów poszukujących kompromisu pomiędzy dużą trwałością,
zapewnianą przez powłokę miedzi, a ceną. Uziomy takie sprawdzą się
instalowane w przeciętnych glebach oraz tam gdzie zakładany czas
eksploatacji instalacji jest określony.

Cechy: wymagana normami wytrzymałość stali, miedziana powłoka
antykorozyjna o gwarantowanych grubościach (min. 250 µm i 100 µm zależnie
od wersji uziomu), zakuty na gorąco w grot jeden koniec uziomu ułatwia
pogrążanie, a łączenie uziomów w systemie bolec-wpust, redukuje ilość
potrzebnego osprzętu.

Zastosowanie: łatwa budowa niegłębokich uziemień w przeciętnych glebach.
Finalne wyniki pomiarów rezystancji uziemienia od razu po zabudowie
prętów w ziemi.

Trwałość: powyżej 20 lat.

Powłoki: miedź nakładana elektrolitycznie, grubość warstwy powyżej 250 lub 
100 mikrometrów, zależnie od wariantu pręta. Zakucie pręta wykonane po 
nałożeniu powłoki antykorozyjnej.

Certyfkaty: pręty uziomowe: PN-EN 62561-2:2012, ze znakiem PCA.

Znakowanie: każdy pręt oznaczony znakiem producenta i numerem
katalogowym.

Jak zamawiać: Jedno złącze krzyżowe na każdy kompletny uziom. 1 adapter na każde 100 prętów uziomowych.
Przykład: Aby wykonać 10 uziemień o długości całkowitej 6 m każdy, zamówić należy: 40 prętów o długości 1,5 m,
10 złącz krzyżowych, 1 adapter.

Pręt uziomowy

Uziom stalowy,
pomiedziowany,

bezzłączkowy
kuty, KLK

Uniwersalne
4xM8,

nierdzewne.
E 120 319

Krzyżowe
4xM8

nierdzewne,
blachy 3mm.

SJ1P16SSA2M8

Równoległe
2xM8

nierdzewne,
ekonomieczne.
SJ1B16SSA2M8L

14,25/8

16 mm

17,23/4

Symbol

P 158 758 
C250 >250

1500

PC-G5

PA-G5

Nie stosuje
się

Nie stosuje
się

P 158 758 
C100 >100

P 158 700 
C250 >250

P 158 700 
C100 >100

P 158 734 
C250 >250

Długość
[mm]

Średnica
norminalna

[cale]

Średnica
rzeczywista

[mm]
Powłoka

[µm]
Złącze

[opis, symbol]
Złączka

[materiał,
symbol]

Grot
[rodzaj,
symbol]

Adapter
[symbol]
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Uziomy prętowe pionowe, ocynkowane, bezzłączkowe – to rozwiązanie dla
klientów poszukujących budżetowych rozwiązań, o gwarantowanych polskimi
normami parametrach. Uziomy te sprawdzą się w instalacjach o z góry
zaplanowanym czasie eksploatacji, w przeciętnej trudności gruntach.

Cechy: zdecydowanie lepsza niż wymagana normami wytrzymałość stali,
cynkowa powłoka antykorozyjna o grubościach min. 90 µm (co również
zdecydowanie przekracza wymogi polskich norm). Stożkowy i ostro
zakończony jeden koniec ułatwia pogrążanie, a unifkacja uziomów (wszystkie
posiadają ostry grot) i łączenie w systemie bolec-wpust redukuje ilość
potrzebnego osprzętu.

Zastosowanie: łatwa budowa niegłębokich uziemień w przeciętnych glebach.
Finalne wyniki pomiarów rezystancji uziemienia od razu po zabudowie prętów
w ziemi.

Trwałość: powyżej 15 lat.

Powłoki: cynk nakładany ogniowo, zgodnie z PN ISO 1461:2011, o grubości
powyżej 90 mikrometrów. Bolec (grot) i wpust wykonane przed cynkowaniem,
jednak specjalnie zaprojektowany proces cynkowania gwarantuje, że wpusty
są wolne od zacieków.

Certyfkaty: pręty uziomowe: PN-EN 62561-2:2012, ze znakiem PCA.

Znakowanie: każdy pręt oznaczony zastrzeżonym znakiem i symbolem średnicy.

Uziemienia pionowe

Jak zamawiać: Jedno złącze krzyżowe na każdy kompletny uziom. 1 adapter na każde 100 prętów uziomowych.
Przykład: Aby wykonać 10 uziemień o długości całkowitej 6 m każdy, zamówić należy: 40 prętów o długości 1,5 m,
10 złącz krzyżowych, 1 adapter.

OCyNKOWANE bEZZŁĄCZKOWE OD buDNIOK TEChNIKA

Pręt uziomowy

Uziom stalowy,
ocynkowany,
bezzłączkowy,

Budniok Technika

Krzyżowe
4xM8,

ocynkowane.
SJ1P16FEZNM8

Równoległe
2xM8,

ocynkowane.
SJ1B16FEZNM8

Krzyżowe
4xM8,

ocynkowane.
SJ1P20FEZNM8

>90

16

20

18

Symbol

P 158 701 1000

1200

1500

PA-G5Nie stosuje
się

Nie stosuje
się

P 158 712

P 158 700

P 158 718

P 158 810

Długość
[mm]

Średnica
norminalna

[cale]

Średnica
rzeczywista

[mm]
Powłoka

[µm]
Złącze

[opis, symbol]
Złączka

[materiał,
symbol]

Grot
[rodzaj,
symbol]

Adapter
[symbol]
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Uziemienia pionowe

Uziemienia płytowe

Uziomy kształtownikowe, stalowe, cynkowane ogniowo – przeznaczone są dla instalacji gdzie nie ma
możliwości jakiegokolwiek głębszego pogrążania (np. pod kilkumetrową warstwą ziemi występuje lita
skała) lub uziom ma charakter tymczasowy i liczy się szybkość i łatwość jego pogrążenia, jak również
możliwość jego wyjęcia z gruntu (i np. wielokrotnego użycia).

Cechy: bardzo duża powierzchnia przylegania uziemienia do gruntu powoduje, że uzyskiwane rezystancje
uziemienia są zdecydowanie lepsze niż uziomów okrągłych o tej samej długości. Uziom jest nieprzedłużalny,
ale dostępny w różnych prefabrykowanych długościach. Jeden koniec uziomu jest zaostrzony, drugi wyposażony
w czterośrubowe złącze krzyżowe, a kształt i solidna budowa pozwalają pogrążać uziom zwykłym młotem
ręcznym, nawet w trudnym gruncie.

Zastosowanie: łatwa budowa tymczasowych i roboczych uziemień, zwłaszcza w glebach gdzie nie ma
możliwości głębszego pogrążania. Nie wymaga używania żadnych specjalistycznych narzędzi
do pogrążania.

Trwałość: powyżej 15 lat.

Powłoki: cynk nakładany ogniowo, zgodnie z PN ISO 1461:2011.

Uziemienia płytowe mają bardzo dużą powierzchnię, wymagają jednak wykonania wykopu
o pełnym wymiarze uziemienia w celu instalacji. Posiadają wbudowane złącze krzyżowe
umożliwające podłączenie bednarki lub drutu, lub prefabrykowane, odczepialny ogon
z bednarki cynkowanej o długości 2-4 m.

Zastosowanie: budowa tymczasowych i roboczych uziemień, zwłaszcza w glebach gdzie
nie ma możliwości głębszego pogrążania.

Trwałość: powyżej 15 lat.
Powłoki: cynk nakładany ogniowo, zgodnie z PN ISO 1461:2011

Jak zamawiać: Uziomy wykonujemy na zamówienie, na wymiary i wg specyfkacji klienta.
Przykładowe wymiary to: 3x500x1000 mm lub 3x1000x1000 mm, oba z wbudowanym złączem krzyżowym.

Pręt uziomowy

Uziom stalowy,
cynkowany ogniowo,
kształtownikowy „T”,

nieprzedłużalny,
ze złączem

Uziom stalowy,
cynkowany ogniowo,
kształtownikowy „X”,

nieprzedłużalny,
ze złączem

Wbudowane w
uziom. Złącze

dostosowane jest
do przewodnika

poziomego
stalowego,

cynkowanego –
bednarki 30x4 mm,

lub drutu
o śr. 10 mm.

Zgodna
z normą 
PN ISO 

1461:2011

0,14

0,20

0,27

0,21

0,32

0,42

T, 
15x4/30x4/

15x4

X,
25x3/25x3/
25x3/25x3

Symbol

ZT10T 1000

1500

2000

1000

1500

2000

Nie stosuje
się

Nie stosuje
się

Nie stosuje
się

ZT15T

ZT20T

ZT10K

ZT15K

ZT20K

Długość
[mm]

Profil
i wymiary

[mm]

Pole
powierzchni

kształtownika
[m2]

Powłoka Złącze krzyżowe
[opis, symbol]

Złączka
[materiał,
symbol]

Grot
[rodzaj,
symbol]

Adapter
[symbol]

KsZTAŁTOWNIKOWE
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Cechy i zastosowanie: Najwyższa trwałość 
rozwiązania dedykowana systemom
uziemieniowym planowanym na bardzo 
długie okresy żywotności, w trudnych
warunkach, przy założeniu ciągłej pracy 
pod obciążeniem.

Uziemienia pionowe miedziane
lub miedziane cynowane

Uziemienia pionowe
ze stali kwasoodpornej

Zaciski brązowe zamknięte (RTC, C i CP)

Jednośrubowe uchwyty do łączenia prętów (uziomowych) z przewodnikami, zarówno płaskimi 
(złącza RTC) i jak i okrągłymi (złącza C i CP) to elementy wykonane z brązu armatniego,
cechujące się najwyższą trwałością. Ich cechami wspólnymi jest łatwość instalacji,
uniwersalność i żywotność. Znajdują zastosowanie zarówno w instalacjach przemysłowych jak 
i przydomowych. Pozwalają łączyć nie tylko pręty uziomowe z innymi przewodnikami, ale
również znakomicie sprawdzają się dla wyprowadzenia uziemienia fundamentowego
montowane na pręcie zbrojeniowym.

Zaciski brązowe dzielone (RCC i SRC)

Uchwyty dzielone nakłada się (na pręty gładkie) lub nakręca (na pręty gwintowane), 
natomiast śruba służy połączeniu uchwytu z otworem w bednarce lub okiem w końcówce 
kablowej i zaciśnięciu uchwytu na pręcie. Złącza wykonane są z brązu armatniego co 
gwarantuje ich znakomitą przewodność i trwałość. Rozwiązanie jest niezwykle praktyczne 
w instalacji przy równoczesnej gwarancji pewności wykonanej pracy. Dedykowane dla 
aplikacji przemysłowych i energetycznych.

Najdoskonalszym technicznie połączeniem stosowanym na rynku uziomów z przewodnikami 
(jak i łączenia wszystkich przewodników w kompleksowych systemach uziemieniowych
i ekwipotencjalnych) jest łączenie egzotermiczne, gdzie wytworzona w specjalnej komorze 
spoina molekularnie zespaja się z łączonymi przewodnikami, gwarantując niską rezystancję, 
zaprojekowany kształt gwarantuje natomiast przekrój połączenia nie mniejszy niż samego 
przewodnika. Materiał z jakiego zbudowana jest spoina to brąz.

Trwałość: Nawet pod nieustającymi obciążeniami prądowymi, wynikającymi zarówno ze
stałych upływów jak i prądów udarowych, żywotność tak mechaniczna jak i elektryczna 
przekracza 50 lat. Połączenie jest odporne na korozję, roczne cykle sezonowe i nie powoduje 
powstawania ogniw elektrochemicznych w łączonych przewodnikach (nawet łącząc stal
cynkowaną z miedzią). Mechanicznie, elektrycznie w długim terminie zdecydowanie
przewyższa analogiczne połączenia spawane.

Jak zamawiać i więcej informacji: W celu doboru właściwego produktu skontaktuj się z nami 
lub odwiedź stronę www.budniok.pl/polaczenia-egzotermiczne, gdzie krótki przewodnik
pozwoli zapoznać się z typologią połączeń, ładunków łączących i koniecznych akcesoriów.

Jak zamawiać: Produkty wykonywane na zamówienie. Dostępne w wersjach przedłużalnych i z akcesoriami.

Jak zamawiać: W celu doboru właściwego produktu skontaktuj się z nami lub odwiedź naszą stronę internetową.

Cechy i zastosowanie: Bardzo wysoka trwałość
i odporność na agresywne warunki środowiskowe.
Znakomicie sprawdzą się np. w silnie zasolonych
glebach przy drogach i parkingach.

Inne typy uziemień pionowych

Połączenia egzotermiczne

Alternatywy dla złącz krzyżowych
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Przewodniki poziome

Podbijanie

Akcesoria

Uziemienia pionowe, zarówno występujące jako element składowych rozległych instalacji
uziemiających, jak i będące samodzielnymi elektrodami instalacji odgromowej lub elektrycznej,
łączone są przewodnikami poziomymi.

Dostępne przewodniki do systemów uziemień to:
Bednarka stalowa ocynkowana, bednarka miedziana, bednarka ze stali kwasoodpornej, drut miedziany,
drut miedziowany, linka miedziana. Wszystkie przewodniki są zgodne z wymogami aktualnych norm.
Druty miedziowane, podobnie jak pręty miedziowane, posiadają powłokę 250 µm miedzi a dostępne są
w średnicach od 8 mm do 17,7 mm. Stanowią poważną alternatywę dla przewodów miedzianych.

Bednarki i linki dostępne są również w wersjach powlekanych polwinitem o różnych kolorach (w tym
zielono-żółtym), co pozwala w estetyczny sposób prowadzić je po elewacji, oznaczać ich funkcję lub zapobiegać 
korozji elektrochemicznej przy ich wyprowadzeniu z betonu.

Do prezentowanych uziomów w naszej ofercie znaleźć można wiele akcesoriów, zarówno zwiększających trwałość 
instalacji (taśma zabezpieczająco-antykorozyjna), ułatwiające kontrole i rewizje uziomów (różnego typu
studzienki: z tworzywa sztucznego (PIT03), betonowe, żeliwne), materiał poprawiający rezystywność gruntu (GEM), 
iskiernik separacyjny -  zacisk wyrównania potencjałów (PEC), uchwyty do prowadzenia przewodników po
powierzchniach betonowych, jak i elewacjach gdzie liczy się trwałość na równi z estetyką, czy stałe punkty
uziemienia i przejścia szczelne - marki.

Przykłady kolejno: 1) studzienka 2) GEM 3) taśma antykoryzyjna 4) punkt stały uziemienia 5) zacisk wyrównania potencjału

Projektując nasz system pobijania za cel przyjęliśmy 
uniwersalność rozwiązania poprzez redukcję ilości
akcesoriów i ograniczenie kosztów użytkownika
końcowego - instalatora. Tak też specjalista wykonujący 
instalację, niezależnie od rodzaju pogrążanych prętów 
uziomowych, potrzebuje tylko jednego bijaka,
cechującego się bardzo dużą wytrzymałością,
dopasowanego do posiadanego młota,
i jednoelementowej głowicy lub adaptera dla
określonego uziomu, o trwałości skorelowanej
z przeciętnej wielkości zadaniem instalacyjnym.

Jak zamawiać:  Każdy z powyższych bijaków pasuje do każdej z głowic i adapterów. Na zamówienie wytwarzamy
bijaki przeznaczone do mocowania w innych typach młotów mechanicznych.

Wszystkie nasze akcesoria wykonywane są z odpornej na udary stali narzędziowej renomowanego producenta 
i hartowane w cyfrowo sterownym piecu. Wszystkie nasze autorskie rozwiązania są prawnie chronione.

Trwałość bijaka: prawidłowo używany bijak (m.in. stosowany zgodnie z instrukcją, nieprzegrzewany) pozwala 
pogrążyć ponad 1000 szt. prętów uziomowych.

Bijak

Bijak do
pogrążania

uziomów, do
młota

mechanicznego

E 158 100,
E 158 110,

PA-G5,
PC-G5

Symbol

PG5SDM SDS-MAX

Hex 28

Hex 30

PG5HE28

PG5HE30

inne

Młot
[mocowanie]

Kompatybilne
głowice i adaptery

[symbole]
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Autoryzowanym dystrybutorem uziomów
pomiedziowanych od ERICO (nVent) i KLK

jest Budniok Technika Sp. z o.o.

Uziemienia ocynkowane są produktem własnym.

www.budniok.pl

Budniok Technika Sp. z o.o.
(dawniej FHU Parter Janusz Budniok)

ul. Narutowicza 79
43-502 Czechowice-Dziedzice

+48 32 737 57 15
biuro@budniok.pl


