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Ερώτηση 66.: Αποδέτεηαι ηο πρόησπο ΕΛΟΤ HD 384 ηην μέηρηζη
ανηίζηαζης γείωζης ηλεκηροδίοσ με μέθοδο δύο αμπεροηιζμπίδων
Απάντηση:
Η ηζρχνπζα ζήκεξα ζηελ Ειιάδα έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ ΕΛΟΣ HD 384 (2004-03-04) θαη ε
νπνία είλαη λνκνζεηηθά δεζκεπηηθή γηα ηηο ειιεληθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, δελ
πεξηιακβάλεη θαη δελ απνδέρεηαη απηήλ ηελ κέζνδν κέηξεζεο.
Η κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη θαη κέζνδνο κέηξεζεο βξφρνπ γείσζεο, πεξηιακβάλεηαη ζην
δηεζλέο πξφηππν IEC 60364-6:2006, ην νπνίν έρεη κεηαθεξζεί ζηε Επξσπατθή ηνπ έθδνζε κε
ην πξφηππν HD 60364-6:2007, ηα νπνία φκσο δελ είλαη δεζκεπηηθά γηα ηελ Ειιάδα.
Πξαθηηθά ε κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ αξρή, φηη ε κηα ακπεξνηζηκπίδα παξάγεη ηάζε θαη ε
άιιε κεηξά ξεχκα. Γηα λα ππάξρεη απνδεθηφ απνηέιεζκα κέηξεζεο, ζα πξέπεη ην πξνο
κέηξεζε ειεθηξφδην λα είλαη απαξαίηεηα δηαζπλδεδεκέλν κε άιια ειεθηξφδηα, ηα νπνία
ζπλνιηθά λα δίδνπλ πνιχ ρακειή αληίζηαζε γείσζεο. Με βάζε ην ζρήκα (ζην παξάδεηγκα
δίθηπν ΣΝ), ην πξνο κέηξεζε ειεθηξφδην είλαη ην Rx. Σα δηαζπλδεδεκέλα ειεθηξφδηα R1, Rη θαη
Rn ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλνιηθά πνιχ ρακειή αληίζηαζε γείσζεο, αλ είλαη δπλαηφλ κεδεληθή
θαη ην Rx δελ πξέπεη λα απνζπλδεζεί. Εάλ εθπιεξψλνληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, ηφηε
θξίλεηαη αμηφπηζηε ε κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο ηνπ Rx, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα παξαπάλσ
πξφηππα.

ε πεξίπησζε δηθηχνπ ΣΣ, ε κέηξεζε απηή δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε αμηφπηζηα
απνηειέζκαηα αλ δελ ππάξρνπλ θαη άιια δηαζπλδεδεκέλα ειεθηξφδηα θαη πξνηείλεηαη απφ ηα
πξφηππα ε πξνζσξηλή ζχλδεζε ηνπ νπδεηέξνπ ζην πξνο κέηξεζε ειεθηξφδην θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο.
πκπεξαζκαηηθά: Η κέζνδνο απηή αλ θαη θαίλεηαη απιή θαη εχθνιε, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή γηα λα δψζεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, έζησ θαη ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα.
Απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο γηα ην Πξφηππν ΕΛΟΣ HD 384
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ΠΡΟΟΧΗ: Οη απαληήζεηο απηέο είλαη πξνζσπηθέο ζέζεηο θαη απφςεηο ηνπ ππνγξάθνληα. Δελ ππνθαζηζηνχλ ζε θακηά πεξίπησζε ην Πξφηππν.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο, αιιαγήο ή θαηάξγεζεο ηνπ Πξνηχπνπ, δελ είλαη εγγπεκέλε ε έγθαηξε επηθαηξνπνίεζε ηνπο.
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