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Ερώτηση 54. : Δημιοσργείηαι κίνδσνος διάβρωζης ζωληνώζεων από ηις
ιζοδσναμικές ζσνδέζεις;
Αναλσηικόηερα:
Σν δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ από ηνπο κεηξεηέο έσο ηελ κνλάδα εθάζηνπ νξόθνπ είλαη από
γαιβαληδέ ζσιήλα. Σν δίθηπν από ηελ κνλάδα ηνπ νξόθνπ έσο ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα θαη ηηο
ζπζθεπέο είλαη ράιθηλν.
α) Πξέπεη ε ηζνδπλακηθή ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ παξνρήο (γαιβαληδέ) λα γίλεη κε πεξηιαίκηα
γεηώζεσο αλνμείδσηα θαη όρη ράιθηλα θαη γηαηί;
β) Απαηηείηαη ηζνδπλακηθή ζύλδεζε θαη ζηηο κνλάδεο ησλ νξόθσλ πνπ ην δίθηπν είλαη ράιθηλν,
ζε απηή ηελ πεξίπησζε πνπ ζην δίθηπν έρνπκε ζσιήλεο ράιθηλεο θαη γαιβαληδέ, ππάξρεη
θίλδπλνο ειεθηξόιπζεο;
γ) Ο ηδηνθηήηεο απαηηεί γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ηελ ηζνδπλακηθή ζύλδεζε, λα ηνπ ππνγξάςνπκε
ππεύζπλε δήισζε όηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε από απηήλ λα γίλεη ειεθηξόιπζε θαη λα
θαηαζηξαθεί ην δίθηπν.
δ) Σί ζα ζπκβεί εάλ κηα ζύλδεζε ζε έλα πεξηιαίκην δελ είλαη θαιά ζθηγκέλε; Τπάξρεη θίλδπλνο
ειεθηξόιπζεο;
ΚΑΡΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ
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Απανηήζεις:
Γεληθά, ε ειεθηξόιπζε είλαη έλα ζύλζεην θαηλόκελν ζην νπνίν κπνξνύλ λα επηδξνύλ πνιινί
παξάγνληεο. Η ειεθηξόιπζε κεηάιισλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δύν θαηεγνξίεο: ε ρεκηθή θαη ζε
ειεθηξνρεκηθή. Οη πεξηζζόηεξεο βιάβεο πνπ εληνπίδνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο θηεξίσλ θαη
απνδίδνληαη ζε ειεθηξόιπζε νθείινληαη ζηελ ειεθηξνρεκηθή.
Με απιά ιόγηα: Γηα λα πξνθύςεη ειεθηξνρεκηθή δηάβξσζε ρξεηάδνληαη δύν κέηαιια κε
δηαθνξεηηθό δπλακηθό θαη έλαο ειεθηξνιύηεο. Αλ απηά βξεζνύλ ζε επλντθό γηα ειεθηξόιπζε
πεξηβάιινλ ηόηε ην ‘’επγελέζηεξν κέηαιιν’’ αθαηξεί πιηθό από ην ‘’αγελέζηεξν’’ θαη ηόηε
πξνθύπηεη δηάβξσζε.
Μηα αθόκα ζεκείσζε γηα ην θαηλόκελν ηεο ειεθηξόιπζεο: Σν ελαιιαζζόκελν ξεύκα δελ
δεκηνπξγεί θαηλόκελα ειεθηξόιπζεο, κόλν ην ζπλερέο.
Με βάζε ηηο δηεπθξηλήζεηο απηέο, νη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα.
Γηα ην α) Δελ απαηηείηαη από ην πξόηππν ΕΛΟΣ HD 384 ε ηζνδπλακηθή ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ
παξνρήο αεξίνπ (γαιβαληδέ) λα γίλεη κε πεξηιαίκηα γεηώζεσο αλνμείδσηα θαη όρη κε ράιθηλα.
Εθόζνλ ην πεξηβάιινλ ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ζηεγλό δελ ππάξρεη θακηά δηαθνξά. ηόρνο
πξέπεη λα είλαη πάληα ε ζσζηή θαη ζηαζεξή ειεθηξηθή ζύλδεζε απηήο ηεο κεηαιιηθήο
ζσιήλσζεο ηνπ θηηξίνπ κε ην ζύζηεκα γεηώζεσο ηνπ.
Γηα ην β) πκπιεξσκαηηθή ηζνδπλακηθή ζύλδεζε ζηηο κνλάδεο ησλ νξόθσλ πνπ ην δίθηπν είλαη
ράιθηλν, απαηηείηαη από ην πξόηππν ΕΛΟΣ HD 384 εθόζνλ νη ζσιελώζεηο απηέο θαηαιήγνπλ
ζε ινπηξό. ηελ πεξίπησζε πνπ ζην δίθηπν ζπλδένληαη ζσιήλεο ράιθηλεο κε γαιβαληδέ, δελ
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κπνξεί λα εθηηκεζεί ν θίλδπλνο ειεθηξόιπζεο αλ δελ είλαη γλσζηέο νη ηνπηθέο ζπλζήθεο
(πγξαζία, πεξηβάιινλ, ζεηξά ησλ πιηθώλ, είδνο ξεπζηνύ θιπ). Σν ζέκα απηό δελ άπηεηαη ζηνλ
ηνκέα ηνπ ειεθηξνιόγνπ.
Γηα ην γ) ρεηηθά κε ηελ

απαίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε, όηη γηα λα θαηαζθεπαζηεί ε ηζνδπλακηθή

ζύλδεζε, ζα πξέπεη λα ηνπ ππνγξάςεη ν ειεθηξνιόγνο εγθαηαζηάηεο ππεύζπλε δήισζε όηη
δελ ππάξρεη πεξίπησζε από απηήλ λα γίλεη ειεθηξόιπζε θαη λα θαηαζηξαθεί ην δίθηπν
ζσιελώζεσλ: Ο ειεθηξνιόγνο έρεη λνκηθό θαζήθνλ κε βάζε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε πνπ
θαζηέξσζε ην πξόηππν ΕΛΟΣ HD 384 λα θαηαζθεπάζεη ηελ ηζνδπλακηθή ζύλδεζε κε βάζε
απηό. Σελ ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ αληνρή ηνπ δηθηύνπ ζσιελώζεσλ ζα πξέπεη λα ηελ
δεηήζεη ν ηδηνθηήηεο από ηνλ κειεηεηή θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ δηθηύνπ θαη όρη από ηνλ
ειεθηξνιόγν (εθόζνλ ηελ ρξεηάδεηαη).
Γηα ην δ) Εάλ ζε κηα ηζνδπλακηθή ζύλδεζε, ζε κηα ζσιήλσζε, έλα πεξηιαίκην δελ είλαη θαιά
ζθηγκέλν θαη ππάξμεη δηαξξνή έηζη ώζηε ε ζσιήλσζε απηή βξεζεί ππό ηάζε, ηόηε
δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο ζε άλζξσπν ή ζε δών πνπ ζα έιζεη ζε επαθή κε απηήλ
ή κε ηηο ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη αγώγηκα ζε απηή ηελ ζσιήλσζε. Δελ δεκηνπξγείηαη ζηελ
πεξίπησζε απηή θίλδπλνο ειεθηξόιπζεο.
Σσμπεραζμαηικά: Από ηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά ζηνηρεία ζηνλ ππνγξάθνληα, νη ηζνδπλακηθέο
ζπλδέζεηο δελ επηδξνύλ αξλεηηθά ζε θαηλόκελα ειεθηξόιπζεο επνκέλσο θαη δηαβξώζεσλ από
απηέο. Οη ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο είλαη έλα βαζηθό κέηξν πξνζηαζίαο πνπ εθαξκόδεηαη εδώ θαη
πνιιά ρξόληα κε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ζε πνιιέο ρώξεο. Αλ ζέινπκε λα κεηώζνπκε ηηο
ειεθηξνπιεμίεο, αλ ζέινπκε λα θάλνπκε αζθαιείο, ζσζηέο θαη κε βάζε ην πξόηππν ΕΛΟΣ HD
384 ειιεληθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ηηο εθαξκόζνπκε επηηέινπο θαη ζηελ
ρώξα καο.
.
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