To jedyny uziom pionowy pozwalaj cy zbudować przyjazn dla rodowiska
ekstremalnie zwart , trwał , bezpieczn i tani instalację uziemiaj c .
1.

Konstrukcja

Uziom EASY2 jest miedzianym uziomem aktywnym, zbudowanym z miedzianej
czę ci odpowiadaj cej za bezpieczne rozładowanie ka dych pr dów udarowych
(zwarciowych) oraz z czę ci stalowej zapewniaj cej wytrzymało ć mechaniczn
konstrukcji. Czę ć aktywna stalowa tu po pogr eniu poprzez wymuszon
reakcję zaczyna korodować dostarczaj c koloidu rdzy – polepszacza
przewodno ci gruntu, znacz co, skutecznie i trwale poprawiaj cego rezystywno ć
gruntu tylko w korzystnym dla rozkładu potencjałów obszarze.

A – Uziom
B – Izolowany przewód odprowadzaj cy
C – Konstrukcja
D – Stalowa czę ć aktywna

2.

Przyjazny dla rodowiska już od fazy produkcji:

ODPADY
UZIOM PRODUKTY
POPRODUKCYJNE
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---------------

OKRES
ZANIECZYSZCZENIE
BEZPIECZNEJ
RODOWISKA
EKSPLOATACJI
PO KOROZJI
5÷20 lat

---------

5÷? lat

Sproszkowana mied
≈0,15kg z mb

100+ lat

---------

3.

TrwałyŚ

Czę ć elektryczna w cało ci wykonana jest z miedzi i co najmniej przez wiele
dziesięcioleci będzie w stanie rozładowywać ka de pr dy udarowe
o stałej wymaganej warto ci. Skorodowana czę ć stalowa zapewni stabiln
warto ć rezystancji.
Stosuj c stalowe uziomy powlekane zwłaszcza te o powłoce katodowej nie
wiemy kiedy tak naprawdę nasza instalacja to ju tylko marketing. Odpowied
na to pytanie mo e dać tylko drogi pomiar metod sztucznego zwarcia.
W przypadku EASY2 ju tylko tani pomiar rezystancji metod niskopr dow da
nam praktycznie pełn wiedzę o stanie instalacji.
4.

Ekstremalnie zwarta instalacja:

Odległo ć między uziomami pionowymi musi być ≥ od długo ci tego głębiej
pogr onego. Zignorowanie zasady nie pozwala w pełni wykorzystać obszaru
rozładowania. źfekt błędu to wy sza, często tak e niestabilna warto ć
rezystancji zespołu.
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Przykład 1 – Stacja transformatorowa, 30 km od odkrywki Bełchatów, obrze e Jury.
dana warto ć rezystancji = 4Ω
Piach na skale wapiennej
StaloweŚ ≈7m, 140Ω
2
EASY ≈7m, 50÷70Ω
Przyjęto warto ci rednie długo ci uziomów i rezystancji

3600m

2

STALOWY POWLEKANY
32 szt.
260m wykopu

Przykład 2 – Słup 110kV na terenie gliniasto-torfowym.
Instalacja stal ocynkowana + uziomy powlekane
Pomiar po remoncie: 4Ω, po 10 latach 90Ω
Pytanie: od kiedy? Od 4Ω

1225m

2

MIEDZIANY AKTYWNY
16 szt.
140m wykopu

redni „zysk” rezystancji dzięki EASY2:
≈15% mokre gliny i torfy
≈30% mokre piaski i wiry
≈50% suche piaski i iły

52m

2

EASY2
16 szt.
30m wykopu

5.

Bezpieczny:
Największ wad uziomów pionowych jest niekorzystny rozkład potencjałów
wokół nich, co przekłada się na znaczne zagro enie napięciami ra enia.
W celu jego ograniczenia w budowanej instalacji stosuje się co najmniej dwa
klasyczne uziomy pionowe.
EASY2 to jedyny uziom pionowy skutecznie redukuj cy napięcia ra enia.

 

UZIOM KLASYCZNY

 

EASY2

MIEDZIANY AKTYWNY

źfekt redukcji napięć ra enia w EASY2 osi gnięto poprzez wyniesienie
potencjałów w głębokie, korzystne i bezpieczne warstwy gruntu o znacz co
poprawionej przewodno ci. Korzystne warstwy to tylko te otaczaj ce elektrodę
i te znajduj ce się poni ej.
Dla obiektów o niewielkiej powierzchni podstawy (wie e, słupy itp.) ju
w gruntach o rezystywno ci ϱ≥ 600Ωm skuteczn bezpieczn instalację
uziemiaj c odgromow praktycznie zbudować mo na tylko w oparciu
o uziomy aktywne, bo czoło pr du udarowego pioruna „widzi”
tylko rezystancję instalacji odległej co najwy ej o 11 metrów od linii styku
chronionej budowli z ziemi . Osi gnięta nawet jej bardzo niska warto ć
powy ej tej granicy nie ma praktycznie adnego znaczenia.





Dla takich instalacji na ziemiach o ϱ≥600Ωm, EASY2 to praktycznie jedyne
mo liwe bezpieczne rozwi zanie.

6.

Tani:
KOSZTY ZAKUPU UZIOMÓW

KOSZTY BUDOWY INSTALACJI
(WYKOPY, PRZźWODY ODPROWADZAJ Cź)

Nale y pamiętać, e eby ograniczyć napięcia ra enia trzeba wykonać
dodatkow , odpowiednio skonfigurowan powiększon instalację uziemiaj c .
Na ró nych obiektach czołowego polskiego koncernu energetycznego
prowadzone s pomiary i testy instalacji uziemiaj cych o ograniczonych
napięciach ra enia. Pomiary prowadzone s przez zespół pomiarowy
wła ciciela lub przez firmę zewnętrzn pod nadzorem gospodarza obiektu.
Testy wykazały, i ta sama instalacja o identycznej konfiguracji i warto ci
rezystancji w tym samym miejscu i czasie emitowała napięcia ra enia o 3,89x
mniejsze od instalacji opartej na klasycznych uziomach pionowych.
Uziom EASY2 jest tani i bezpieczny w ka dych warunkach glebowych.
Dla inwestora zwłaszcza w gruntach skrajnych, czyli tych najlepiej
przewodz cych (znaczne zagro enie korozj ) i tych najbardziej rezystywnych
(rozległo ć instalacji). Dla wykonawcy zawsze w wypadku tych drugich.

