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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Με ηνλ φξν γείσζε νξίδεηαη ε αγψγηκε ζχλδεζε ελφο ζεκείνπ θάπνηνπ θπθιψκαηνο ή ελφο 

κεηαιιηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην έδαθνο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ην ίδην δπλακηθφ κε ηε γε, ηεο 

νπνίαο ην δπλακηθφ ζεσξείηαη κεδέλ. Ζ θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ελφο ζπζηήκαηνο γείσζεο κίαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο εμαζθαιίδεη ηελ 

πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ ηεο θαη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, 

φηαλ ζπκβεί θάπνην ζθάικα. Δπίζεο , παξέρεη κηα αγψγηκε δηαδξνκή απαγσγήο ηνπ 

ξεχκαηνο πξνο ηε γε ζε πεξίπησζε εκθάληζεο θεξαπληθνχ πιήγκαηνο ζηελ ίδηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ή πιεζίνλ ηεο. ην πξψην θεθάιαην ηεο πηπρηαθήο πεξηγξάθνληαη νη θίλδπλνη 

απφ ειεθηξνπιεμία γηα ηνπο ρξήζηεο κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηα πξφηππα θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηα 

ζπζηήκαηα γεηψζεσλ. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζθάικαηα πνπ είλαη πηζαλφ 

λα εκθαληζηνχλ ζε κία ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. Αθφκα αλαιχνληαη ηα ζπζηήκαηα γείσζεο 

ησλ δηθηχσλ. ην ηξίην θεθαιαίν πεξηγξάθνληαη  ηα ειεθηξφδηα γείσζεο, ηα ζπζηήκαηα 

γείσζεο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηνπ θηηξίνπ. ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη βαζηθφηεξεο 

κέζνδνη κέηξεζεο ηεο αληίζηαζεο γείσζεο. Σέινο, ζρεδηάδεηαη ην ζχζηεκα ζεκειηαθήο 

γείσζεο θαη αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαηνηθίαο κε απνηέιεζκα ηελ εθαξκνγή φζσλ 

αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο πηπρηαθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: πζηήκαηα γείσζεο, γεησηήο, ειεθηξφδην γείσζεο, κέζνδνο γείσζεο, 

ζεκειηαθή γείσζε, ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, ηζνδπλακηθή ζχλδεζε, 

βξαρπθχθισκα, ζθάικα, αληίζηαζε γείσζεο, κέηξεζε γείσζεο. 
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1 O
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

“ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΔΙΩΔΩΝ” 

 

1.1 Γεληθά ηνηρεία 

1.1.1 Οξηζκόο ηεο «γείσζεο» 

Γείσζε κηαο εγθαηάζηαζεο νξίδεηαη σο ε ζχλδεζε φισλ ησλ αγψγηκσλ κεξψλ ηεο 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο κε ηε Γε, δειαδή ην έδαθνο, κέζσ αγσγνχ. Ζ αληίζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο γείσζεο, ηνπ κέζνπ δειαδή ζχλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο κε ηε Γε, 

πξέπεη λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή, ψζηε ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο πνπ ελ δπλάκεη δηαξξέεη 

ηνλ αγσγφ λα δηνρεηεχεηαη ζηε Γε άκεζα απφ ηνλ «επθνιφηεξν δξφκν». 

1.1.2 θνπόο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο. 

Ζ αλάγθε εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ γείσζεο έγηλε επηηαθηηθή γηα δχν βαζηθνχο 

ιφγνπο. Πξψηνλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ειεθηξνπιεμία ησλ αλζξψπσλ ιφγσ άκεζεο ή 

έκκεζεο επαθήο κε ηα αγψγηκα κέξε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη δεχηεξνλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο αζθαινχο θαη 

ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ζ αλάγθε απηή ζεζκνζεηήζεθε θαη επηβιήζεθε κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Σν 

βαζηθφηεξν πιαίζην θαλνληζκψλ πνπ δηέπεη ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο γεληθφηεξα ζηελ 

Διιάδα είλαη ν ΔΛΟΣ HD384. Με ηνλ ΔΛΟΣ HD384 πεξηγξάθνληαη νη δηαηάμεηο 

πξνζηαζίαο απφ ειεθηξνπιεμία. 

1.1.3 Πξνζηαζία από Ηιεθηξνπιεμία 

Σν αλζξψπηλν ζψκα είλαη ηδηαίηεξα αγψγηκν κέζν. πλεπψο θαηά ηελ επαθή ελφο 

αλζξψπνπ κε δχν ζεκεία ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθφ δπλακηθφ, νπζηαζηηθά ην αλζξψπηλν 

ζψκα ιφγσ ηεο κηθξήο αληίζηαζεο πνπ δηαζέηεη γίλεηαη ην κέζν γηα ηελ ξνή ησλ 

ειεθηξνλίσλ. Έηζη ην ξεχκα δηέξρεηαη κέζα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα πξνθαιψληαο ζηνλ 

άηνκν ειεθηξνπιεμία κε νιέζξηεο ζπλέπεηεο αλ ην ξεχκα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 50 mA. 

Ζ ειεθηξνπιεμία είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζεί κε δχν ηξφπνπο επαθήο. Ο πξψηνο ηξφπνο 

είλαη φηαλ ην άηνκν αθνπκπήζεη έλα ελεξγφ ζηνηρείν κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο 
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απεπζείαο κε θάπνην ζεκείν ηνπ ζψκαηνο ηνπ (π.ρ. ρέξηα) θαη ηε Γε κε θάπνην άιιν (π.ρ. 

πφδηα). Σφηε, ην ξεχκα δηέξρεηαη απφ ην ζψκα ηνπ θαη πξνθαιείηαη ειεθηξνπιεμία έηζη κε 

άκεζε επαθή. Δπίζεο, ειεθηξνπιεμία είλαη δπλαηφλ λα επέιζεη θαηά ηελ επαθή ηνπ αηφκνπ 

κε εθηεζεηκέλα κεηαιιηθά αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ δπλακηθφ ιφγσ δηαξξνήο ή ιφγσ 

θαηαζηξνθήο κφλσζεο. Ζ ειεθηξνπιεμία ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνθαιείηαη απφ έκκεζε 

επαθή. 

Ζ ηάζε πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμχ δχν ζεκείσλ θαη είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηεί ε ξνή 

ξεχκαηνο δηακέζνπ ηνπ αλζξψπνπ, ζε πεξίπησζε πνπ έξζεη ζε ηαπηφρξνλε επαθή κε ηα δχν 

απηά ζεκεία, νλνκάδεηαη ηάζε επαθήο θαη ζπκβνιίδεηαη UT. 

 

 

 

 

Ζ πξνζηαζία θαηά ηεο ειεθηξνπιεμίαο επηηπγράλεηαη κε δηάθνξα κέηξα. Σα κέηξα 

απηά θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Α. Δμίζσζε ηνπ δπλακηθνχ, ψζηε ε ηάζε επαθήο UTλα είλαη κεδεληθή. 

Β. Υξήζε πνιχ ρακειψλ ηάζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζε 

ρψξνπο κε εηδηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο φπσο πγξνί ρψξνη, εγθαηαζηάζεηο ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο θ.α. 

ρήκα 1.1:Ζιεθξνπιεμία κε άκεζε θαη έκκεζε επαθή
[1]
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Γ. Σαρεία απφδεπμε κε ηε ρξήζε απηφκαησλ δηαθνπηψλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο, 

αζθάιεηεο θαη κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο. 

Ζ γείσζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο απνηειεί ην θπξηφηεξν κέζν πξνζηαζίαο ηεο 

πξψηεο θαηεγνξίαο. Με ηελ γείσζε φισλ ησλ εθηεζεηκέλσλ κεηαιιηθψλ κεξψλ, φπσο ηα 

κεηαιιηθά πεξηβιήκαηα ζπζθεπψλ, επηηπγράλεηαη ε εμίζσζε ηνπ δπλακηθνχ θαη έηζη ζε 

πεξίπησζε εκθάληζεο ξεχκαηνο δηαξξνήο ιφγν ζθάικαηνο ζηε κφλσζε ηεο ζπζθεπήο δελ 

δεκηνπξγείηαη ηάζε επαθήο (UΣ) ηθαλή λα πξνθαιέζεη ειεθηξνπιεμία ζην άηνκν πνπ ζα 

έξζεη ζε επαθή εθείλε ηε ζηηγκή κε ηε ζπζθεπή. 

Ζ πξνζηαζία απφ ηελ άκεζε επαθή, δειαδή ηελ επαθή κε ηα ελεξγά κέξε ηεο 

εγθαηάζηαζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο αγσγνχο ησλ θάζεσλ, επηηπγράλεηαη θαηά θχξην 

ιφγν κε ηελ ηζρπξή κφλσζε ησλ θαισδίσλ ησλ αγσγψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε εκπφδησλ, έηζη 

ψζηε λα κελ είλαη πξνζβάζηκα ζηνλ άλζξσπν ηα ελεξγά κέξε ηεο εγθαηάζηαζε ζε 

θαηάζηαζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

1.1.4 Κξνύζκαηα ειεθηξνπιεμίαο ζηελ Διιάδα 

Σα θξνχζκαηα ζαλάησλ ιφγσ ειεθηξνπιεμίαο ζηελ Διιάδα παξά ην γεγνλφο φηη 

κεηψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία  παξακέλνπλ ζε 

πςειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα. Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ ζχγρξνλα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο ζαλάηνπο ιφγν ειεθηξνπιεμίαο. χκθσλα ηα ζηνηρεία 

ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ησλ εηψλ 1980-1995, ηα θξνχζκαηα παξνπζίαδαλ 

ζηαδηαθή θαη ζηαζεξή κείσζε, αιιά ην ζπλνιηθφ ηνπο άζξνηζκα παξέκελε ζε πςειφηεξα 

επίπεδα απφ ην αληίζηνηρν ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο , φπσο ε Γεξκαλία. Αθνινπζνχλ ηα 

δηαγξάκκαηα κεηά ζηνηρεία ησλ ζαλαηεθφξσλ ειεθηξηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ Διιάδα, ζε 

ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν δηάγξακκα γηα ηε Γεξκαλία. 
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ρήκα 1.3: Θαλαηεθόξεο ειεθηξνπιεμίεο ζηελ Διιάδα θαη ζηε Γεξκαλία αλά 10 εθαη. 

θαηνίθνπο θαη αλά έηνο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαπεληαεηίαο 1980-1995
.[2]

 

 

ρήκα 1.2: Θαλαηεθφξεο ειεθηξνπιεμίεο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δεθαπεληαεηίαο 1980-1995.
[2]
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Ζ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαζνξίδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν απφ ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο: 

 Σελ ζσζηά θαηαζθεπαζκέλε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα πξφηππα θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

 Σηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ησλ νπνίσλ νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο πξέπεη λα 

ηεξνχλ φια ηα πξφηππα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο. 

 Σελ ελεκέξσζε θαη ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. 

Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ ειεθηξνπιεμία, 

φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, είλαη απαξαίηεηε ε γείσζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, 

ηδηαίηεξα φηαλ ε κέζνδνο  γείσζεο ηνπ δηθηχνπ ηξνθνδνζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ε 

άκεζε γείσζε θαη ε ρξήζε δηαθνπηψλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο. 

Έηζη, ην 2006 έγηλε επηηαθηηθή ε αλάγθε λα ζεζπηζηεί ην λνκηθφ πιαίζην ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ζηηο λέεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα είλαη ππνρξεσηηθή ε ιήςε ησλ βέιηηζησλ 

δπλαηφλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ ηελ ειεθηξνπιεμία. 

Με ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) κε αξηζ. ΦΑ’ 50/12081/642 ηεο 

26/07/2006 νξίδεηαη:  

1. Ζ ππνρξέσζε εγθαηάζηαζεο δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηελ θάιπςε φισλ 

ησλ θπθισκάησλ ηζρχνο ζε παιηέο θαη λέεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

2. Ζ ζεκειηαθή γείσζε σο βαζηθή γείσζε ησλ λεφδκεησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Έλλνηεο φπσο ζεκειηαθή γείσζε, κέζνδνο γείσζεο δηθηχνπ παξνρήο, άκεζε γείσζε ζα 

αλαιπζνχλ ζε επφκελα θεθάιαηα.
[1],[2],[3],[4],[5],[6]
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ρήκα 1.4: ρεκαηηθή δηάηαμε ζεκειηαθήο γείσζεο
[2]

 

 

1.2 Βαζηθέο έλλνηεο 

1.2.1 Γείσζε 

Γείσζε νλνκάδεηαη ε αγψγηκε ζχλδεζε ελφο ζεκείνπ κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ή 

ησλ εθηεζεηκέλσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ κηαο εγθαηάζηαζεο κε ηε γε, κέζσ ηεο 

εγθαηάζηαζεο γείσζεο. Ζ εγθαηάζηαζε γείσζεο απνηειείηαη απφ ηνπο γεησηέο, νη νπνίνη 

κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο. Σα είδε ησλ γεησηψλ ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ζε 

επφκελν θεθάιαην.
[1]

 

1.2.2 Άπεηξε γε 

Ζ άπεηξε γε νξίδεηαη σο έλα ζεκείν ζηελ επηθάλεηα ζε άπεηξε απφζηαζε απφ ηνλ 

γεησηή. Ολνκάδεηαη ε αγψγηκε ζχλδεζε ελφο ζεκείνπ κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ή ησλ 

εθηεζεηκέλσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ κηαο εγθαηάζηαζεο κε ηε γε, κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο 

γείσζεο., ην νπνίν ιακβάλεηαη ζαλ ζεκείν αλαθνξάο ησλ δπλακηθψλ. Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο 

ζεσξνχκε φηη άπεηξε απφζηαζε είλαη 5-10 θνξέο ε κεγαιχηεξε δηάζηαζε ηνπ γεησηή. 
[1]
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1.2.3 Αληίζηαζε Γείσζεο 

Ζ αληίζηαζε γείσζεο νξίδεηαη σο ε αληίζηαζε απφ ηνλ γεησηή έσο ηελ άπεηξε γε φηαλ 

δελ ππάξρνπλ άιινη γεησηέο ζην έδαθνο. Ζ αληίζηαζε γείσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ εηδηθή 

αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο, ηελ επηθάλεηα πνπ θαηαιακβάλεη ην ζχζηεκα ηεο γείσζεο θαη ηέινο 

ην βάζνο φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν. Έλα ζχζηεκα γείσζεο πξέπεη λα έρεη ην δπλαηφλ 

κηθξφηεξε ηηκή αληίζηαζεο γείσζεο, ηδηαίηεξα φηαλ ε κέζνδνο γείσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηξνθνδνζίαο είλαη ε άκεζε γείσζε (ΣΣ). Ζ ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζηνλ ηέηνηα ψζηε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ε ηάζεο επαθήο UT λα κελ μεπεξλάεη ηα 

50V.
[1],[8],[9]

 

1.2.4 Δηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο 

Ζ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο (ξ) νξίδεηαη σο ε αληίζηαζε πνπ έρεη ην έδαθνο αλά 

κνλάδα φγθνπ θαη κνλάδα κέηξεζεο είλαη Χm. Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηηκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο είλαη: 

 Σν είδνο ηνπ εδάθνπο 

 Ζ ζεξκνθξαζία 

 Ζ πγξαζία 

 Ζ κνξθή ηεο ηάζεο πνπ εθαξκφδεηαη 

 Σν βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζην νπνίν γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο 

εηδηθήο αληίζηαζεο. 

Δλδεηθηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηηκέο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εδάθνπο.
[1],[8],[9],[10]

 

Πίλαθαο 1.1: Δηδηθέο αληηζηάζεηο εδαθψλ, ελδεηθηηθέο κέζεο ηηκέο
[1]

 
Έδαθνο Διώδεο 

πγξό 

Άξγηινο Τγξή άκκνο Τγξά 

ραιίθηα 

Ξεξή άκκνο Βξάρνο 

ξ(Χm) 5-40 20-200 -300 300-600 2000- 2000- 

 

1.2.5 Γεησηήο 

Γεησηήο ή ειεθηξόδην γείσζεο είλαη έλα ειεθηξηθά αγψγηκν ζηνηρείν θάπνηνπ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη κέζα ζην έδαθνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε  

δπλαηή επαθή κε ηελ γε θαη θαηά ζπλέπεηα ε απνηειεζκαηηθφηεξε δηνρέηεπζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ 
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εκθαλίδεηαη ζε κία ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ιφγσ ζθάικαηνο πξνο ηε γε. Οη δηάθνξνη ηχπνη 

γεησηψλ ζα εμεηαζηνχλ αλαιπηηθά ζε επφκελν θεθάιαην.[1],[10] 

 

1.2.6 Θεκειηαθή Γείσζε 

Η ζεκειηαθή γείσζε είλαη έλαο γεησηήο ηαηλίαο, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαηά ηε ζεκειίσζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ησλ θηηξίσλ. Ζ θαηαζθεπή ηεο 

ζεκειηαθήο γείσζεο είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α  κε αξηζ. ΦΑ’ 50/12081/642 

ηεο 26/07/2006. Ζ ηαηλία ηνπ γεησηή ηνπνζεηείηαη πεξηκεηξηθά ζηα ζεκέιηα ηνπ θηηξίνπ, έηζη 

ψζηε λα θιείζεη ν βξφγρνο, θαη ζηεξίδεηαη κε εηδηθά ζηεξίγκαηα ζηνλ νπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ.  

Αλ θάπνηα δηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ 10 κέηξα εγθαζίζηαληαη θαη 

εγθάξζηεο ζπλδέζεηο κε ζθνπφ θαλέλα ζεκείν ηεο πεξηκέηξνπ ησλ ζεκειίσλ λα κελ απέρεη 

πεξηζζφηεξν ησλ δέθα κέηξσλ απφ ην θνληηλφηεξν ζε απηφ ζεκείν ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο. 

Με ηελ ζεκειηαθή γείσζε επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή αληίζηαζε γείσζεο, ε ηηκή ηεο 

νπνίαο ζπλήζσο θπκαίλεηαη πεξί ησλ 2Χ, αλάινγα ην είδνο ηνπ εδάθνπο. 
[1] 

1.2.7 Ηιεθηξηθή Αγσγηκόηεηα 

Ηιεθηξηθή αγσγηκόηεηα είλαη ε ηδηφηεηα ελφο πιηθνχ πνπ εθθξάδεη ηελ απφθξηζε ηνπ 

φηαλ εθαξκνζηεί ζε απηφ κία δηαθνξά δπλακηθνχ. Ζ ξνή ηνπ ξεχκαηνο είλαη αλάινγε κε ηελ 

αγσγηκφηεηα ηνπ πιηθνχ. πλεπψο ε αγσγηκφηεηα είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν κέγεζνο κε 

ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ πιηθνχ. ε έλα ζχζηεκα γείσζεο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

αγσγηκφηεηα ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε αληίζηαζε γείσζεο, άξα ηφζν θαιχηεξνο είλαη ν 

γεησηήο. 
[11]

 

1.2.8 Ρεύκα βξαρπθπθιώκαηνο 

Ρεύκα βξαρπθπθιώκαηνο νλνκάδεηαη ε ππεξέληαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζε πεξίπησζε 

εκθάληζεο ζθάικαηνο ζηε κφλσζε ελφο αγσγνχ ή ελφο πιηθνχ κεηαμχ δχν ελεξγψλ 

ζηνηρείσλ ελφο θπθιψκαηνο, ηα νπνία ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ζα είραλ δηαθνξά 

δπλακηθνχ.
[12]

 

1.2.9 Σάζε Δπαθήο 

Σάζε Δπαθήο νλνκάδεηαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ πνπ εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα ζε δχν 

ζεκεία, ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα ζηνπο ρξήζηεο κηα ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, ιφγσ 



  

  

 

 10 

ζθάικαηνο ζηε κφλσζε ελφο ελεξγνχ ζηνηρείνπ (αγσγνχ ξεχκαηνο) ή θάπνηαο ειεθηξηθήο 

ζπζθεπήο.
[1],[12]

 

1.2.10 Βεκαηηθή Σάζε 

Βεκαηηθή Σάζε νλνκάδεηαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμχ ησλ πνδηψλ 

ελφο αλζξψπνπ. Οξίδεηαη σο ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ δχν ζεκείσλ πνπ απέρνπλ 1mζην 

έδαθνο θαη είλαη δπλαηφλ λα θαηαπνλήζεη ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ρσξίο λα ππάξρεη επαθή 

κε εθηεζεηκέλν κεηαιιηθφ ή αγψγηκν ζηνηρείν.
[10],[12]

 

1.2.11 Ιζνδπλακηθή ζύλδεζε 

Ιζνδπλακηθή νλνκάδεηαη ε ειεθηξηθή ζχλδεζε ησλ εθηεζεηκέλσλ κεηαιιηθψλ ή 

αγψγηκσλ κεξψλ θαη ησλ μέλσλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ εμίζσζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο. Οη 

ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξνπο κε εηδηθέο απαηηήζεηο θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε, φπσο πγξνί  ρψξνη, ινπηξά, ππνζηαζκνί Μ.Σ./Υ.Σ.
[15] 

 

1.3 Πξόηππα θαη Καλνληζκνί 

1.3.1 Πξόηππα θαη θαλνληζκνί Ηιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 

Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηε ρψξα καο, κειεηψληαη, ππνινγίδνληαη θαη 

θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD384. Έλα κεγάιν εξψηεκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη γηαηί πξφηππα θαη φρη θαλνληζκνί; Ζ πηνζέηεζε πξνηχπσλ έλαληη 

θαλνληζκψλ, απνηειεί επξσπατθή ππνρξέσζε ηεο ρψξαο. ε επξσπατθφ επίπεδν φηη αθνξά 

ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζεζπίδεηαη απφ πξφηππα, ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο θπξίσο ζηε δνκή ηνπο θαη ζηε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ηνπο ζχκθσλα κε 

ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο ηαρείαο ηερλνινγηθήο εμέιημεο πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ επνρή καο.
[13]

 

Γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD384 ηζρχνπλ νη 

Δπξσπατθνί Καλνληζκνί, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΗΔC (International 

Electrotechnical Commission) θαη ηε CENELEC (Comite Eureopeen de Normalisation 

Electrotechnique).  
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Δπίζεο, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη θαλνληζκνί: 

- Γεξκαληθνί Καλνληζκνί εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ VDE 100 ή DIN 57 

100. 

- Απζηξηαθνί θαλνληζκνί OVE- EN1 θαη UVE-EN2. 

- NationalElectricalCode, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. 

- NF C 15-100 (Norm Francaisehomologuee), Γαιιία. 

- IEE Wiring Regulations, ΑΜD 14905/3-2004. 

- IEC-60364, International Electro technical Commission. 

Γηα ηα πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο Υακειήο Σάζεο θαζνξίδνληαη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο 

θαη δνθηκέο ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο απφ πξφηππα ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηνπ εμήο θνξείο 

ηππνπνίεζεο:
[5],[14],[16]

 

- ΔΛΟΣ (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνηήζεσλ), 

- VDE (θπξίσο γηα εγθαηαζηάζεηο, ειεθηξνινγηθά ζηνηρεία θαη δνθηκέο), 

- DIN Deutsche Industrie Normen, 

- BSI British Standards, 

- NF Γαιιηθά πξφηππα, 

- OVE Απζηξηαθά πξφηππα. 

1.3.2 Πξόηππα θαη θαλνληζκνί πζηεκάησλ Γείσζεο 

Σν πξφηππν ΔΛΟΣ HD384 θαζνξίδεη ηε ζεκειηαθή γείσζε σο ηε βαζηθή γείσζε 

πξνζηαζίαο ζε φιεο ηηο λεφδκεηεο θαηαζθεπέο. Δπίζεο, θαζνξίδεη σο ππνρξεσηηθή ηελ 

ηζνδπλακηθή πξνζηαζία φισλ ησλ αγψγηκσλ κεξψλ. Με ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε 

αξηζ. ΦΑ’ 50/12081/642 ηεο 26/07/2006, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε ζεκειηαθή 

γείσζε νξίζηεθε σο ππνρξεσηηθή ζε φιεο ηηο λεφδκεηεο θαηαζθεπέο. ηε Γεξκαλία ε 

ππνρξέσζε απηή ζεζπίζηεθε ην 1976 κε ηνλ Καλνληζκφ DIN 18015/Teil 1. 

Σα ζπζηήκαηα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο δηέπνληαη απφ ηα Δπξσπατθά Πξφηππα 

ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 «Πξνζηαζία απφ Κεξαπλνχο», θαζψο επίζεο θαη απφ ηα δηεζλή ηεο ζεηξάο 

IEC 62305. Σα πξφηππα απηά θαζνξίδνπλ επίζεο  ηε γείσζε ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ηε 

γείσζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξίαο, παξάιιεια κε ην ειιεληθφ πξφηππν ΔΛΟΣ HD384. 
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Σα πιηθά θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπζηήκαηα γεηψζεσλ νθείινπλ 

λα ηθαλνπνηνχλ ηα πξφηππα ΔΛΟΣ HD384, ΔΛΟΣ ΔΝ ζεηξάο 50164 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ ζεηξάο 

61643, λα άγνπλ ην αλακελφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα, λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη λα 

αληέρνπλ ζε ειεθηξνδπλακηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο πνπ πθίζηαληαη. πγθεθξηκέλα, 

ηα πιηθά ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο ζα πξέπεη αλ είλαη δνθηκαζκέλα θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ 

ΔΝ 50164-1 θαη ΔΛΟΣ 50164-2 θαη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ειέγρνπ.
[15],[16]
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2 O
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

“MEΘΟΓΟΙ ΓΔΙΩΗ 

ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΛΜΑΣΑ” 

 

2.1 πζηήκαηα Γεηώζεσλ ζηα Γίθηπα 

Σν δίθηπν δηαλνκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε κία πεξηνρή, ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν 

βαζηθέο παξακέηξνπο: 

1. Σνλ αξηζκφ ησλ αγσγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαλνκή ηεο ηζρχνο. 

2. Σν ζχζηεκα γείσζεο ηνπ δηθηχνπ. 

Αλάινγα κε ην ζχζηεκα γείσζεο ηνπ, ην δίθηπν ραξαθηεξίδεηαη σο TT, TN-C, TN-S, 

TN-C-S, IT. Σα γξάκκαηα ησλ ζπκβνιηζκψλ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εμήο γαιιηθνχο φξνπο:
[1]

 

Σ = Terre (γε)                             Ν = neutral (νπδέηεξνο) 

S = securite (αζθάιεηα)              C = combine (ζπλδπαζκφο) 

Η = isolee (κνλσκέλνο) 

 

2.1.1 πζηήκαηα νπδεηέξσζεο 

Σα δίθηπα TNνλνκάδνληαη δίθηπα νπδεηεξνγείσζεο ή νπδεηέξσζεο. Σν βαζηθφ θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηθηχσλ απηψλ είλαη φηη ην κεηαιιηθφ πεξίβιεκα ησλ ζπζθεπψλ 

ζπλδέεηαη κε αγψγηκε ζχλδεζε κε ηνλ νπδέηεξν ηεο εγθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε βιάβεο 

ζηε κφλσζε ηεο ζπζθεπήο, θιείλεη θχθισκα κέζσ ηνπ νπδεηέξνπ θαη ην ζθάικα επηζηξέθεη 

ζηε Γε. Δπεηδή, φκσο ζπλδέεηαη κε ην πεξίβιεκα ησλ ζπζθεπψλ, νη νπνίεο είλαη 

πξνζβάζηκεο ζηνπο αλζξψπνπο, ην δπλακηθφ ηνπ πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζε θάζε ζηηγκή λα είλαη κεδέλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ηα ζπζηήκαηα νπδεηέξσζεο εθαξκφδνληαη κφλν αλ νη εγθαηαζηάζεηο 

ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο: 

1. ε πεξίπησζε ζηεξενχ βξαρπθπθιψκαηνο, δειαδή κε κεδεληθή αληίζηαζε 

βξαρπθχθισζεο, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί δηαθνπή ηεο ηξνθνδφηεζεο εληφο 5 sec. 
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2. H αγσγηκφηεηα ηνπ νπδεηέξνπ πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε απηή ησλ αγσγψλ θάζεσλ ζε 

φιε ηελ έθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο γηα δηαηνκέο αγσγνχ έσο 16mm
2 

ή 50mm
2
γηα 

ελαέξηεο γξακκέο δηαλνκήο. 

3. Ο νπδέηεξνο αγσγφο γεηψλεηαη ζηνπο ππνζηαζκνχο δηαλνκήο, ζηα ηέξκαηα ησλ 

ελαέξησλ γξακκψλ θαη θάζε 300m, ζηα ελαέξηα θαη ππφγεηα δίθηπα ζε θάζε 

παξνρέηεπζε. 

4. Ζ ζπλνιηθή αληίζηαζε γείσζεο ηνπ νπδεηέξνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 10MΧ. 

5. Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ νπδεηέξνπ θαη λα κελ δηαθφπηεηαη κε 

απηφκαηεο δηαθφπηεο, δηαθφπηεο θνξηίνπ, απνδεχθηεο θαη αζθάιεηεο. 

ηελ Διιάδα εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ζηε 

ρψξα, φπνπ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη λεφηεξεο. ην θέληξν ηεο Αζήλαο, 

ηνπ Πεηξαηά θαη ζε κεξηθέο πεξηνρέο ηεο Θεζζαινλίθεο εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα άκεζεο 

γείσζεο, δηφηη δελ εμαζθαιίδνληαη νη παξαπάλσ ζπλζήθεο, φπσο ε ζπλέρεηα ηνπ νπδεηέξνπ. 

Σα δίθηπα φπνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο νπδεηέξσζεο είλαη ηα TN-S, TN-Cθαη TN-

C-S θαη αλαιχνληαη παξαθάησ.
[2]

 

2.1.2 Γίθηπν TN-S 

ην δίθηπν TN-S ρξεζηκνπνηνχληαη πέληε (5) αγσγνί γηα ηε δηαλνκή ηζρχνο. Οη ηξεηο 

αγσγνί είλαη ελεξγνί θαη απνηεινχλ ηηο θάζεηο ηνπ δηθηχνπ (R, S, T ή L1, L2, L3), ν ηέηαξηνο 

αγσγφο είλαη ν νπδέηεξνο (Ν) θαη ν πέκπηνο αγσγφο είλαη ν αγσγφο πξνζηαζίαο (ΡΔ). ε 

απηή ηε κνξθή δηθηχνπ, ν νπδέηεξνο θαη ν αγσγφο πξνζηαζίαο ζπλδένληαη κε ηε Γε, αιιά 

είλαη μερσξηζηνί αγσγνί ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ δηθηχνπ. Ζ κνξθή απηή ηνπ δηθηχνπ είλαη ε 

πιένλ ζπλεζηζκέλε ζε νηθηαθνχο θαη βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο. 
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ρήκα 2.1: Γίθηπν νπδεηεξνγείσζεο κε ηέζζεξηο αγσγνύο θαη μερσξηζηό αγσγό πξνζηαζίαο , 

ηύπνπ TN-S
[1]

 

2.1.3 Γίθηπν TN-C 

ην δίθηπν TN-C ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ηέζζεξεηο αγσγνί (4) αγσγνί γηα 

ηε δηαλνκή ηζρχνο. ην δίθηπν απηφ, ν νπδέηεξνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ αγσγφ πξνζηαζίαο. 

πλεπψο, απαξηίδεηαη απφ ηξεηο ελεξγνχο αγσγνχο, ηηο θάζεηο ηνπ δηθηχνπ (R, S, T ή L1, L2, 

L3), ελψ ν ηέηαξηνο αγσγφο είλαη ν νπδέηεξνο θαη ν αγσγφο πξνζηαζίαο (ΡΔΝ). Ζ κνξθή 

απηή ηνπ δηθηχνπ ζπλαληάηαη ζε εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηζρχνο κε δηαηνκέο νπδεηέξνπ 

κεγαιχηεξεο ησλ 10mm
2
. 

 

 

ρήκα 2.2: Γίθηπν νπδεηεξνγείσζεο κε ζπλδπαζκέλν αγσγό πξνζηαζίαο θαη νπδεηέξνπ ,ηύπνπ 

TN-C
[1]
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2.1.4 Γίθηπν TN-C-S 

Tν δίθηπν TN-C-S είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δηθηχσλ ΣΝ-S θαη TN-C. ε απηφ ηνλ ηχπν 

δηθηχνπ, ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο ν αγσγφο πξνζηαζίαο είλαη μερσξηζηφο απφ 

ηνλ νπδέηεξν, ελψ ζε άιια ηκήκαηα ν νπδέηεξνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ αγσγφο 

πξνζηαζίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ηέζζεξεηο αγσγνί (4) αγσγνί γηα ηε δηαλνκή 

ηζρχνο. Ζ κνξθή απηή ηνπ δηθηχνπ ζπλαληάηαη θπξίσο ζε κεγάια θηίξηα θαη βηνκεραλίεο. 

 

 

ρήκα 2.3: Γίθηπν νπδεηεξνγείσζεο ελ κέξεη κε ζπλδπαζκέλν αγσγό πξνζηαζίαο θαη νπδεηέξνπ 

θαη ελ κέξεη κε μερσξηζηνύο αγσγνύο ,ηύπνπ TN-C-S
[1]

 

2.1.5 Γίθηπν TT 

Με ηνλ ραξαθηεξηζκφ ΣΣ πξνζδηνξίδνληαη ηα δίθηπα κε άκεζε γείσζε. Σν πξψην 

γξάκκα ραξαθηεξίδεη ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπ νπδεηέξνπ κε ηε Γε θαη ην δεχηεξν γξάκκα 

ηελ άκεζε γείσζε ησλ κεηαιιηθψλ πεξηβιεκάησλ ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Ο κεηαζρεκαηηζηήο θαη ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ ζπζθεπψλ γεηψλνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά, κε ζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα γεηψζεσλ. Άκεζε γείσζε ζπλεπψο είλαη ε 

απεπζείαο αγψγηκε ζχλδεζε ησλ ζπζθεπψλ κε ην ειεθηξφδην ηεο γείσζεο θαη φρη ε ζχλδεζή 

ηνπο κε ηνλ νπδέηεξν.  

 Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ είλαη πξνζβάζηκα ζηνλ άλζξσπν θαη πξνζηαηεχνληαη 

απφ θνηλή δηάηαμε πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπλδένληαη ζην ίδην ειεθηξφδην γείσζεο, ψζηε λα 
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έρνπλ ίδην δπλακηθφ θαη ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ζθάικαηνο λα κελ εκθαληζηεί ηάζε 

επαθήο ηθαλή λα πξνθαιέζεη ειεθηξνπιεμία ζηνλ άλζξσπν. 

Ζ κνξθή απηή ηνπ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιε έθηαζε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, 

ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν δίθηπν χδξεπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ειεθηξφδην 

γείσζεο δηφηη παιαηφηεξα θαηαζθεπαδφηαλ απνθιεηζηηθά απφ κεηαιιηθέο ζσιελψζεηο. Έηζη, 

φιεο νη εγθαηαζηάζεηο ζπλδεφηαλ ζην δίθηπν χδξεπζεο πξνθεηκέλνπ λα γεησζνχλ. ήκεξα 

φκσο, ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο απνηεινχληαη απφ πιαζηηθέο ζσιελψζεηο κε 

απνηέιεζκα λα δηαθφπηεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη 

εγθαηαιείθζεθε απηή ε κέζνδνο γείσζεο.
[1],[2]

 

ηα δίθηπα ΣΣ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίδεηαη ζσζηφ ζχζηεκα γείσζεο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο, δειαδή ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 10Χ θαη 

λα δηαηεξείηαη ε ζπλέρεηα ηνπ γεησηή ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ, θαζψο ην ξεχκα 

βξαρπθχθισζεο επηζηξέθεη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο ζηε Γε. 

 

 

ρήκα 2.4: Γίθηπν άκεζεο γείσζεο ΣΣ κε ηέζζεξεηο αγσγνύο (R,S,T,N) 
[1]
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ρήκα 2.5: Γίθηπν άκεζεο γείσζεο ΣΣ κε ηξεηο αγσγνύο (R,S,Σ) 
[1]

 

2.1.6 Γίθηπν ΙT 

Με ηνλ ραξαθηεξηζκφ ΗΣ πξνζδηνξίδνληαη ηα δίθηπα ησλ νπνίσλ ν κεηαζρεκαηηζηήο δελ 

γεηψλεηαη, ελψ ηα κεηαιιηθά πεξηβιήκαηα ησλ ζπζθεπψλ γεηψλνληαη. Σν πξψην γξάκκα 

ραξαθηεξίδεη ηελ απνκφλσζε ηνπ νπδεηέξνπ θαη ηε κε ζχλδεζε ηνπ κε ηε Γε θαη ην δεχηεξν 

γξάκκα ηελ αγψγηκε ζχλδεζε ησλ κεηαιιηθψλ πεξηβιεκάησλ ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο κε ηε Γε. Σν δίθηπν απηφ εκθαλίδεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο, φπνπ ε εκθάληζε 

ειεθηξνπιεμίαο είλαη ηδηαίηεξα πηζαλή θαη έρεη νιέζξηεο ζπλέπεηεο, φπσο ηα ρεηξνπξγεία 

λνζνθνκείσλ, γη απηφ επηβάιινληαη ηα απμεκέλα κέηξα πξνζηαζίαο. 
[1]

 

 

ρήκα 2.6: Γίθηπν γείσζεο ΙΣ κε ηέζζεξεηο αγσγνύο (R,S,T,N) 
[1]
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ρήκα 2.7: Γίθηπν γείσζεο ΙΣ κε ηξεηο αγσγνύο (R,S,Σ) 
[1]

 

2.2 Δίδε θαικάησλ 

Σν βξαρπθχθισκα νξίδεηαη σο ε αγψγηκε επαθή κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζεκείσλ, 

ελφο θπθιψκαηνο, ηα νπνία θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγηά ηνπ θπθιψκαηνο έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ δπλακηθφ, κέζσ ακειεηέαο ή πνιχ κηθξήο είηε σκηθήο είηε ζχλζεηεο 

αληίζηαζεο. Σν ξεχκα βξαρπθχθισζεο πνπ εκθαλίδεηαη ιφγσ ηνπ βξαρπθπθιψκαηνο, 

εμαηηίαο ηεο ακειεηέαο αληίζηαζεο είλαη εμαηξεηηθά κεγάιν θαη απνηειεί ζεκαληηθφ θίλδπλν 

γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ. 

Απνηέιεζκα ηεο εκθάληζεο ηνπ βξαρπθπθιψκαηνο είλαη ε απφηνκε αιιαγή ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν βξαρπθχθισκα ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο θαη 

κφληκεο βιάβεο ζην ζχζηεκα, δειαδή ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, αλ νη 

απηφκαηνη δηαθφπηεο πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο ππεξεληάζεηο δελ ιεηηνπξγήζνπλ άκεζα. 

Σα βξαρπθπθιψκαηα κπνξεί λα είλαη είηε ζπκκεηξηθά είηε αζχκκεηξα. πκκεηξηθφ είλαη 

ην ηξηθαζηθφ βξαρπθχθισκα, ην νπνίν εκθαλίδεηαη φηαλ έξζνπλ ζε επαθή νη ηξείο θάζεηο 

κεηαμχ ηνπο. Σν ηξηθαζηθφ είλαη ε ζνβαξφηεξε κνξθή βξαρπθπθιψκαηνο, γηα ην ιφγν απηφ ν 

εμνπιηζκφο ππνινγίδεηαη., έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληέμεη ηηο θαηαπνλήζεηο απφ ην 

βξαρπθχθισκα απηφ. Αζχκκεηξα είλαη ην δηθαζηθφ θαη ην κνλνθαζηθφ βξαρπθχθισκα. Οη 

κνξθέο απηέο βξαρπθπθιψκαηνο είλαη νη ζπλεζέζηεξεο, αιιά είλαη ιηγφηεξεο ζνβαξέο απφ ην 

ηξηθαζηθφ βξαρπθχθισκα. 

Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο εκθάληζεο ηνπ βξαρπθπθιψκαηνο είλαη νη εμήο: 

 Καηαζηξνθή ηεο κφλσζεο ησλ πιηθψλ ιφγσ θαθήο θαηαζθεπήο ή γήξαλζεο. 

 Τπεξζεξκάλζεηο ιφγσ παξνπζίαο ππεξξεπκάησλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα  
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 Δθθνξηίζεηο απφ δηαζπάζεηο ιφγσ ππεξηάζεσλ 

 Γεκηνπξγία ειεθηξηθψλ ηφμσλ ιφγσ ηαπηφρξνλεο παξνπζίαο πγξαζίαο κε κε 

θαζαξφ αέξα, εηδηθά ζηνπο κνλσηήξεο.
[17],[18]

 

 

ρήκα 2.8: Ρεύκα βξαρπθύθισζεο (Ik)ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν (t), (a) Βξαρπθύθισκα 

καθξηά από ηελ πεγή, (b)Βξαρπθύθισκα θνληά ζηελ πεγή 
[17]

 

 

2.2.1 Σξηθαζηθό βξαρπθύθισκα 

Σν ηξηθαζηθφ βξαρπθχθισκα είλαη ην ζπκκεηξηθφ ζθάικα θαηά ην νπνίν εκθαλίδεηαη 

κεδεληθή δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ θάζεσλ. Οη ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ην 

ηξηθαζηθφ βξαρπθχθισκα είλαη νη αθφινπζεο:  

        (2.1)                 UR = US = UT  =0 

                            (2.2)                 IR + IS + IT = 0 
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O ππνινγηζκφο ηνπ ηξηθαζηθνχ βξαρπθπθιψκαηνο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ 

δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ, ε νπνία 

πξέπεη λα γίλεη έηζη ψζηε ν επηιεγκέλνο εμνπιηζκφο λα αληέρεη ηηο ζεξκηθέο θαη κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο πνπ πθίζηαληαη ζε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί βξαρπθχθισκα 

 

ρήκα 2.9:Ιζνδύλακν θύθισκα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηξηθαζηθνύ βξαρπθπθιώκαηνο κε 

ηζνδύλακε πεγή ηάζεο. 
[17] 

ηε ζέζε πνπ εκθαλίδεηαη ην ζθάικα ξένπλ ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο απφ θάζε 

ειεθηξηθή πεγή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ζχζηεκα. ην ζπκκεηξηθφ ξεχκα 

βξαρπθχθισζεο, ην ζπλνιηθφ ξεχκα είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηηγκηαίσλ ηηκψλ ησλ επί κέξνπο 

ξεπκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζηάζκε βξαρπθχθισζεο νξίδεηαη σο ην γηλφκελν ηνπ κέηξνπ 

ηεο ηάζεο ηνπ δπγνχ πξηλ ζπκβεί ην ζθάικα, θαη ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο. Ζ ηζρχο 

απηή ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα ζεσξείηαη ηζρπξφηεξν, φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ζηάζκε βξαρπθχθισζεο επεηδή είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ 

αληίζηαζε ηνπ δηθηχνπ. Ζ αχμεζε ηεο ηζρχνο φκσο, εθηφο απφ ην ζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο 

ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηάζεο, έρεη θαη δπζκελείο ζπλέπεηεο. πγθεθξηκέλα, ζπλεπάγεηαη 

απμεκέλεο ζεξκηθέο θαη δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ δηθηχνπ θαη απαίηεζε γηα απμεκέλε ηθαλφηεηα δηαθνπήο ησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο. 
[18] 

 

2.2.2 Γηθαζηθό βξαρπθύθισκα ρσξίο επαθή κε ηε γε 

Σν δηθαζηθφ βξαρπθχθισκα είλαη ην αζχκκεηξν ζθάικα, ην νπνίν εκθαλίδεηαη κεηαμχ 

ησλ αγσγψλ ησλ δχν εθ ησλ ηξηψλ θάζεσλ. Οη ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ην 

δηθαζηθφ βξαρπθχθισκα είλαη νη αθφινπζεο: 
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                           (2.3)                  IS=-IT 

                          (2.4)                  IR=0 

Ζ νκνηνπνιηθή ζπληζηψζα ηνπ ξεχκαηνο είλαη ίζε κε ην κεδέλ εθφζνλ δελ δηέξρεηαη 

ξεχκα δηακέζνπ ηεο γεο. Ζ ηάζε ζηνλ ηξίην αγσγφ παξακέλεη ακεηάβιεηε θαη ίζε κε UR. 

 

 

ρήκα 2.10:Ιζνδύλακν θύθισκα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δηθαζηθνύ βξαρπθπθιώκαηνο κεηαμύ 

θάζεσλ, ρσξίο επαθή κε γε , κε ηζνδύλακε πεγή ηάζεο. 
[17]

 

 

2.2.3 Μνλνθαζηθό βξαρπθύθισκα 

Σν κνλνθαζηθφ βξαρπθχθισκα νξίδεηαη σο ε αγψγηκε ζχλδεζε κεηαμχ θάζεο θαη γεο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, είλαη ην αζχκκεηξν ζθάικα θαηά ην νπνίν εκθαλίδεηαη 

κεδεληθή δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ηεο κίαο θάζεο θαη ηεο γεο. Οη ζπλζήθεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη είλαη νη αθφινπζεο:  

(2.5)                      UR  =0 

(2.6)                      IR=Ιk1’’   

(2.7)                      IS =IT = 0 
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 ρήκα 2.11:Ιζνδύλακν θύθισκα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κνλνθαζηθνύ βξαρπθπθιώκαηνο 

κεηαμύ θάζεο θαη γεο , κε ηζνδύλακε πεγή ηάζεο. 
[17]

 

 

Σν κνλνθαζηθφ είλαη ε πιένλ ζπλεζηζκέλε κνξθή βξαρπθπθιψκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ είλαη απαξαίηεηνο ψζηε λα θαζνξηζηεί ην 

κέγηζηνο κήθνο ησλ αγσγψλ, νη πξνζηαζίεο έλαληη ησλ ζεξκηθψλ πηέζεσλ θαη νη πξνζηαζία 

απφ έκκεζε επαθή.
[17]

 

 

2.3 Αλάιπζε θαικάησλ 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα γίλεη αλάιπζε ζθαικάησλ ζε δίθηπα κε νπδεηέξσζε 

θαη ζε δίθηπα κε άκεζε γείσζε. Σα βαζηθφηεξα είδε ζθαικάησλ πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε 

θίλδπλν αλζξψπηλε δσή ιφγσ επηθίλδπλεο ηάζεο είλαη ηξία: 

 θάικα ππνζηαζκνχ 

 Μνλνθαζηθφ βξαρπθχθισκα κεηαμχ θάζεο θαη γεο 

 θάικα σο πξνο ην κεηαιιηθφ θέιπθνο θάπνηαο ζπζθεπήο 

Σν εζληθφ ζχζηεκα ειεθηξηθήο ηξνθνδφηεζεο απαξηίδεηαη θαηά θχξην ιφγσ απφ 

κεηαζρεκαηηζηέο 20kV/400kV κε αγείσηε Μέζε Σάζε θαη γεησκέλν νπδέηεξν ζηελ πιεπξά 

ηεο  Υακειήο Σάζεο. 
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2.3.1 θάικα Φάζεο – Αγσγνύ Πξνζηαζίαο (ΡΔ) ζε δίθηπα κε νπδεηέξσζε 

Σν ζθάικα κεηαμχ θάζεο θαη αγσγνχ πξνζηαζίαο εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ιφγσ 

θαηαζηξνθήο ηεο κφλσζεο ηεο ζπζθεπήο, νπφηε δεκηνπξγείηαη αγψγηκε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ 

κεηαιιηθνχ πεξηβιήκαηνο, ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ αγσγφ πξνζηαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα γεησζεί θαη ηεο θάζεο. ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην 

θχθισκα πξνζνκνίσζεο ηνπ ζθάικαηνο. Ζ αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ην ζθάικα 

ΕF είλαη πνιχ κηθξή γη απηφ ην ξεχκα ζθάικαηνο είλαη κεγάιν. Σν ξεχκα ζθάικαηνο ξέεη 

απφ ηε θάζε κέζσ ηνπ κεηαιιηθνχ πεξηβιήκαηνο ηεο ζπζθεπήο πξνο ηνλ αγσγφ πξνζηαζίαο.  

ηα νπδεηεξσκέλα δίθηπα φκσο ν αγσγφο πξνζηαζίαο ζπλδέεηαη κε ηνλ νπδέηεξν κέζσ 

ηνπ δπγνχ γείσζεο, ζπλεπψο ην ξεχκα ζθάικαηνο επηζηξέθεη ζηελ πεγή, δειαδή ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζηή. Σν ηκήκα ηνπ ξεχκαηνο πνπ ξέεη κέζσ ηεο αληίζηαζεο IGπξνο ηε γε είλαη 

ακειεηέν, ιφγσ ηεο κεγάιεο αληίζηαζεο γείσζεο, ε νπνία είλαη ηεο ηάμεσο ησλ κεξηθψλ Χ, 

ζε αληίζεζε κε ηελ αληίζηαζε ηνπ νπδεηέξνπ θαη ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο πνπ είλαη ηεο 

ηάμεσο ηνπ 0,01Χ. 

 

ρήκα 2.12:Σν θύθισκα ζθάικαηνο ζε δίθηπα ΣΝ
[1]
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Οη ζρέζεηο ξεχκαηνο ζθάικαηνο, ηάζεσλ θαη αληηζηάζεσλ πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο: 

(2.8)             UR=ZR x IF 

(2.9)             UN=ZN x IF 

(2.10)        UPE=ZPE x IF 

(2.11)        UN + UPE=( ZN + ZPE) x IF 

(2.12)        UN + UPE+ UR= U0 

ΌπνπUR , UN  , UPE νη ηάζεηο θαηά κήθνο ησλ αγσγψλ θάζεο, νπδεηέξνπ θαη αγσγνχ 

πξνζηαζίαο αληίζηνηρα, ελψ U0 ε ζπλνιηθή ηάζε ηνπ δηθηχνπ.                                                                          

(2.13)     

GP
T N

GP GT

R
U U

R R





                                                                                    

2.3.2 θάικα Φάζεο – Αγσγνύ Πξνζηαζίαο (ΡΔ) ζε δίθηπα κε άκεζε γείσζε 

Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη ζε δίθηπα κε άκεζε γείσζε. Ζ ηάζε επαθήο ηε 

ζηηγκή ηνπ ζθάικαηνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

(2.14) 

     

*T o a

R
U U R

R R




 

  


 

 

ρήκα 2.13:Σν δίθηπν άκεζεο γείσζεο ΣT
[1]
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Ζ ηάζε επαθήο γηα λα κελ είλαη επηθίλδπλε γηα ηνλ άλζξσπν ζε πεξίπησζε πνπ έξζεη ζε 

επαθή κε ην κεηαιιηθφ θέιπθνο ηεο ζπζθεπήο ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ην ζθάικα πξέπεη 

λα είλαη κηθξφηεξε απφ 50V.   

Έηζη  ην ζηνηρείν πξνζηαζίαο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ηελ απφδεπμε ζε ρξφλν ηέηνην 

ψζηε ην ξεχκα ζθάικαηνο  Ia λα είλαη ηέηνην ψζηε : 

                                          (2.15)  

     

  
   

* 50aI R V   

Δπίζεο, ξεχκαηα άλσ ησλ 50 mA πνπ ξένπλ κέζσ ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο βιάβεο, αθφκα θαη ζάλαην. πλεπψο γηα ηάζε επαθήο UT = 50V θαηά 

κέγηζην θαη ξεχκα ζθάικαηνο Ia = 50 mA , ε κέγηζηε αληίζηαζε γείσζεο πνπ πξνθχπηεη 

είλαη:   

(2.16)     

50
1000

50

T

a

U V
R

I mA
    

 
πλεπψο ε ηνπηθή γείσζε πξέπεη λα είλαη : 

(2.17) 
    

1000R    

Ζ  Σάζε ηνπ νπδεηέξνπ σο πξνο ηε γε είλαη: 

(2.18) 
    N o TU U U   

Απφ ηελ παξαπάλσ ζρέζε πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζθάικαηνο ν νπδέηεξνο Ν έρεη ππεξπςσκέλε ηάζε. Έηζη αλ ζεσξεζεί φηη UT = 50V, ηφηε : 

(2.19) 
   

230 50 180N o TU U U V      

ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ζθάικαηνο ζε θάπνην ζχζηεκα έρεη εθαξκνζηεί ηαπηφρξνλα 

άκεζε γείσζε θαη νπδεηεξνγείσζε, ηφηε ε ηάζε ζηηο νπδεηεξνγεησκέλεο ζπζθεπέο είλαη 

180V, δειαδή ζεκαληηθά πςειή θαη επηθίλδπλε γηα ηνλ άλζξσπν.  Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν απαγνξεχεηαη ξεηά ε ηαπηφρξνλε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ.
[1]
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2.3.3 θάικα Φάζεο – Γεο ζε Οπδεηεξνγεησκέλα Γίθηπα (TNS) 

Σα ζθάικαηα κεηαμχ θάζεο – γεο (R - G) είλαη πην επηθίλδπλα ζε ζρέζε κε ηα 

ζθάικαηα θάζεο – αγσγνχ πξνζηαζίαο (R-PE), δηφηη δελ νδεγνχλ πάληα ζε απφδεπμε ησλ 

νξγάλσλ πξνζηαζίαο. 

Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί απνηειεί ην ηζνδχλακν θχθισκα ηνπ ζθάικαηνο θάζεο- γεο.  

Σν ξεχκα ξέεη πξνο ηε Γε κέζσ ηεο αληίζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο RΓ . Ζ ηάζε 

επαθήο πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα ηζνχηαη κε ηελ ηάζε ηνπ νπδεηέξνπ. 

 

ρήκα 2.14:Σάζεηο επαθήο ζε ζθάικα θάζεο-γεο ζε δίθηπν ΣNS
[1]

 

Απφ ηα ξεχκαηα πνπ ξένπλ ζην βξφγρν ηζρχεη: 

(2.20) 
   

( * ) ( * ) *T N T o NU R U R U R   

Άξα γηα ηελ ηάζε επαθήο ηζρχεη: 

(2.21) 

   

* 230*N N
T o

N N

R R
U U

R R R R 
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Ηζρχνπλ νη εμήο ζπλζήθεο:  

1. UT<50V, γηα ιόγνπο αζθαιείαο ησλ ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

2. RΓ <10Ω, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπ ΔΛΟΣ HD 384  

πλεπψο, απφ ηελ επίιπζε ηεο ζρέζε (2.21) σο πξνο RN, πξνθχπηεη φηη: 

(2.22) 

   

50

230

N

N

R

R R




 

(2.23) 

   

0,22N

N

R

R R




 

θαη γηα RΓ =10Χ 

(2.24) 
   

2,82NR    

Ζ πξνζηαζία απφ ηα ζθάικαηα απηά πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαθφπηεο δηαθνξηθνχ 

ξεχκαηνο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε (ΚΤΑ) κε αξηζ. ΦΑ’ 50/12081/642 ηεο 26/07/2006, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην.
[1],[6]
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3 O
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

“ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΔΙΩΔΩΝ” 

 

3.1 Δίδε Γεηώζεσλ 

Σα ζπζηήκαηα γεηψζεσλ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Έηζη έρνπκε: 

1. Γείσζε πξνζηαζίαο 

2. Γείσζε ιεηηνπξγίαο 

3. Γείσζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 

Σα ηξία είδε πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα ζηηο ζχγρξνλεο 

εγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ ην ζχζηεκα γείσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη θνηλφ 

θαη γηα ηα ηξία είδε γεηψζεσλ. Οη θαλνληζκνί μέλσλ ρσξψλ (ΗΔΔ – WiringRegulations 16th 

Edition, UK) θαη νη ζπλήζεηο πξαθηηθέο επηβάιινπλ σο βέιηηζηε ιχζε ηε ρξήζε θνηλνχ 

γεησηή ή ειεθηξνδίνπ γείσζεο ζε έλα θηίξην, ψζηε λα ππάξρεη ην ίδην δπλακηθφ ζε φια ηα 

ζεκεία θαη ζηα ηξία ζπζηήκαηα γεηψζεσλ. 

Οξηζκέλα βαζηθά ζέκαηα πνπ γεληθψο πξέπεη λα απνηεινχλ ζεκεία ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο γείσζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Σν βάζνο έκπεμεο ηνπ γεησηή πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 0,5m, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ην πάγσκα ηνπ εδάθνπο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θάηη πνπ νδεγεί ζε 

αχμεζε ηεο αληίζηαζεο. 

2. Ζ ζεξκνθξαζία θαη ε πγξαζία κεηψλνπλ ηελ αληίζηαζε ηεο γείσζεο, ζπλεπψο 

ην βέιηηζην είλαη ν γεησηήο λα εγθαζίζηαηαη ζε πγξφ έδαθνο, φπσο παξηέξηα. Δπίζεο, 

απφ ηελ εμάξηεζε ηεο αληίζηαζεο κε ηε ζεξκνθξαζία ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ηηκή ηεο 

αληίζηαζεο γείσζεο δχλαηαη λα κεηαβάιιεηαη απφ επνρή ζε επνρή. 

3. Οη ειεθηξνρεκηθέο δξάζεηο θαη ε δηάβξσζε νδεγνχλ ζε θαηαζηξνθή ηνπ 

γεησηή. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο θαη ε 

χπαξμε κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πιεζίνλ ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηνπ γεησηή. 

4. Ζ ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ 

κεηάιινπ. Ζ επηινγή ηνπ κεηάιινπ πξαγκαηνπνηείηαη κε θξηηήξην ηελ αληνρή ζηε 

δηάβξσζε. 
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5. Οη ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ 

γεησηήο, θαηά θχξην ιφγν ζαλ επέθηαζε ηνπ βαζηθνχ ζπζηήκαηνο γείσζεο θαη φρη σο 

θχξην ειεθηξφδην γείσζεο. Απηφ γηαηί ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαδίδεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ε ρξήζε πιαζηηθψλ ζσιήλσλ ζε θάπνηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο 

κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δηάθελα θαη λα δηαθφπηεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο γείσζεο, ιφγσ ησλ κνλσηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πιαζηηθνχ.
[1],[19],[20]

 

 

ρήκα 3.1:Σα ηξία είδε γεηώζεσλ, ιεηηνπξγίαο, πξνζηαζίαο, αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο
 

[1]
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3.1.1  Γείσζε πξνζηαζίαο 

Γείσζε πξνζηαζίαο είλαη ε γείσζε ελφο ζηνηρείνπ πνπ δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ελεξγνχ 

θπθιψκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην κεηαιιηθφ θέιπθνο κηαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο. Ζ 

γείσζε πξνζηαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξεία έθηαζε επεηδή κεηψλεη ζεκαληηθά ηηο 

εκθαληδφκελεο ιφγσ ζθαικάησλ ηάζεηο επαθήο, κε απνηέιεζκα λα πξνζηαηεχνληαη επαξθψο 

νη ρξήζηεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Απαξαίηεην θαηαζθεπαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηε γείσζε 

πξνζηαζίαο είλαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο, δειαδή λα κελ παξεκβάιινληαη δηάθελα.  

Παξάδεηγκα ηεο γείσζεο πξνζηαζίαο είλαη ε γείσζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ελφο 

ππνζηαζκνχ Μέζεο Σάζεο / Υακειήο Σάζεο.
[19]

 

3.1.2  Γείσζε Λεηηνπξγίαο 

Γείσζε ιεηηνπξγίαο νλνκάδεηαη ε γείσζε ελφο ζεκείνπ ζε έλα ελεξγφ θχθισκα. Ζ 

γείσζε ιεηηνπξγίαο ζηα δίθηπα νπδεηεξνγείσζεο (ΣΝ), πνπ φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ 

είλαη ηα πιένλ ζπλεζηζκέλα ζηε ρψξα καο απνηειείηαη απφ ζπλερή αγσγφ, ελψ κπνξεί λα 

έρεη απηεπαγσγέο ή αληηζηάζεηο φπσο ζηα δίθηπα κνλσκέλνπ νπδεηέξνπ (ΗΣ). 

Παξαδείγκαηα γείσζεο ιεηηνπξγίαο είλαη ε γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ ελφο 

Μεηαζρεκαηηζηή ή Γελλήηξηαο, ε γείσζε ζηνηρείσλ ζπλδεδεκέλσλ ζε αζηέξα, ε γείσζε ηνπ 

νπδέηεξνπ αγσγνχ ελφο ζπζηήκαηνο.
[19]

 

3.1.3  Γείσζε Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο 

Γείσζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο είλαη ην πιήξεο ζχζηεκα ζπλερνχο θαηά θχξην ιφγν 

γείσζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην ξεχκα πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηα εγθαηάζηαζε ιφγσ 

θεξαπλνπιεμίαο νδεγείηαη ζηελ Γε. Ζ γείσζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο απαξηίδεηαη απφ 

ην ζπιιεθηήξην ζχζηεκα, ηνπο αγσγνχο θαζφδνπ θαη ην ζχζηεκα γείσζεο , κέζσ ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη ε ηειηθή δηνρέηεπζε ηνπ ξεχκαηνο θεξαπλνπιεμίαο πξνο ηε Γε.  Δπίζεο, ζην 

ζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλνληαη νη απαγσγνί θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ. Οη απαγσγνί 

θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ (Surge Protection Devices ή SPDs) είλαη νη ζπζθεπέο απηέο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κέζα ζην δίθηπν, ζπλήζσο ζηνπο ειεθηξηθνχο 

πίλαθεο ηεο εγθαηάζηαζεο κε ζηφρν λα κεηψζνπλ ην ξεχκα απφ ηηο θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο 

άκεζα ζε κεγέζε αθίλδπλα. 

Σν ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζα εμεηαζηεί εθηελέζηεξα ζε επφκελν 

θεθάιαην.
[20]
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3.2 Δίδε Γεησηώλ  

Σα θπξηφηεξα είδε γεησηψλ θαίλνληαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Απηά είλαη: 

1. Ράβδνο γείσζεο, ν νπνίνο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηξηγψλνπ γείσζεο ή γηα ηε ηνπηθή γείσζε ηνπ κεηξεηή. 

2. Σαηλία γείσζεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ζεκειηαθήο 

γείσζεο ή ηεο πεξηκεηξηθήο γείσζεο. 

3. Γεησηήο πιάθαο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπηθψλ γεηψζεσλ 

φπσο είλαη ν γεησηήο Δ, φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηεο ζεκειηαθήο (π.ρ. 

πθηζηάκελν θηίξην). 

4. Γεησηήο πιέγκαηνο ε βξφγρνπ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ 

ηζνδπλακηθή ζχλδεζε εληφο ρψξσλ κε εηδηθέο απαηηήζεηο, φπσο Τπνζηαζκνί ΜΣ/ΥΣ. 

5. Κπθιηθφο γεησηήο 

6. Γεησηήο αζηέξα 

7. θαίξα επηκνιπβδσκέλε
[1],[26]

 

 

 

Πίλαθαο 3.1: Διάρηζηεο δηαηνκέο ειεθηξνδίσλ γεησηψλ θαηά VDE 0141.
[1]

 

Μνξθή Γεησηή 

Τιηθό 

Γαιβαληζκέλνο 

Υάιπβαο 

Δπηραιθσκέλνο 

Υάιπβαο 
Υαιθόο 

Σαηλία 
100mm

2
 

ειάρ. πάρνο 3mm 

50mm
2
 

ειάρ. πάρνο 2mm 

50mm
2
 

ειάρ. πάρνο 2mm 

ηξνγγπιή Ράβδνο 
78 mm2 

(Ø10mm) 
50 mm

2
 35 mm

2
 

σιήλαο 

Δζσηεξηθή δηάκεηξνο 

1” 

ειάρ. πάρνο 2mm 

50mm
2
 

ηξνγγπιή ξάβδνο 

Δζσηεξηθή δηάκεηξνο 

20mm 

ειάρ. πάρνο 2mm 

Ράβδνο γηα 

παζαινγεηψζεηο 

100mm
2
 

ειάρ. πάρνο 3mm 
 

35 mm
2 

ειάρ. πάρνο 3mm 

Πιάθα ειάρ. πάρνο 3mmv  ειάρ. πάρνο 2mm 



 

33 

 

 

 

ρήκα 3.2:Σα βαζηθόηεξα είδε γεησηώλ
 [26]

 

 

3.2.1  Γεησηήο Ράβδνπ 

 

Ζ ξάβδνο είλαη είηε θπθιηθήο δηαηνκήο είηε δηαηνκήο ζηαπξνχ θαη έρεη δηάθνξα κήθε. 

Ο ηξφπνο εγθαηάζηαζεο είλαη ε θαηαθφξπθε έκπεμε ζην έδαθνο. Σν άλσ άθξνο ηεο ξάβδνπ 

θαη ζε κήθνο πεξίπνπ 25cm παξακέλεη πάλσ απφ ην έδαθνο θαη κπαίλεη ζε εηδηθφ θξεάηην, 

ψζηε λα δηαηεξείηαη ε επηζθεςηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ γείσζεο. Ζ ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο 

εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ηεο ξάβδνπ. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην κήθνο ηεο ξάβδνπ, ηφζν 

κηθξαίλεη ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο. Ζ δηάκεηξνο ηεο ξάβδνπ επηδξά ειάρηζηα ζηελ 

ηηκή ηεο αληίζηαζεο. 
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Ζ ξάβδνο θπθιηθήο δηαηνκήο θαηαζθεπάδεηαη απφ ράιπβα ειεθηξνιπηηθά 

επηραιθσκέλν, κε πάρνο επηράιθσζεο ηνπιάρηζηνλ 250κm. Σν πάρνο επηράιθσζεο είλαη 

αξθεηά απμεκέλν, ψζηε θαηά ηελ έκπεμε ηεο ξάβδνπ ζην έδαθνο αλεμάξηεηα απφ ηε 

ζθιεξφηεηα ηνπ λα απνθεχγεηαη ε απνγχκλσζε ηεο ραιχβδηλεο ςπρήο, γηαηί θάηη ηέηνην ζα 

είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ γξήγνξε δηάβξσζή ηεο. 

 Ράβδνη κε κηθξφηεξν πάρνο ειεθηξνιπηηθήο επηράιθσζεο ή επηραιθσκέλεο κεραληθά 

κε καλδχα ραιθνχ πξέπεη λα απνθεχγνληαη, νη κελ πξψηεο γηα ηνλ παξαπάλσ αλαθεξφκελν 

ιφγν, νη δεχηεξεο δηφηη θαηά ηελ έκπεμε, ν ράιθηλνο καλδχαο είλαη δπλαηφλ λα απνθνιιεζεί 

κε απνηέιεζκα ηελ απνθάιπςε ηεο ραιχβδηλεο ςπρήο θαη ηελ γξήγνξε δηάβξσζήο ηεο 

ξάβδνπ.  

Οη ζπλήζεηο δηαζηάζεηο ησλ ξαβδνεηδψλ γεησηψλ θπθιηθήο δηαηνκήο θπκαίλνληαη ζε 

δηάκεηξν απφ 12mm έσο 23 mm θαη 1,2m έσο 3 m ζε κήθνο. Οη ξάβδνη θπθιηθήο δηαηνκήο 

ζπλήζσο θέξνπλ ζπείξσκα ζην άλσ θαη θάησ άθξν,  ην νπνίν πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη κε 

δηακφξθσζε θαη φρη κε θνπή. Έηζη, νη ξάβδνη κπνξνχλ λα επηκεθπλζνχλ κε ηελ ρξήζε 

νξεηράιθηλσλ ζπλδέζκσλ επηκήθπλζεο (κνχθεο). Οη ζχλδεζκνη απηνί δελ επηηξέπεηαη λα 

θαηαζθεπάδνληαη απφ άιιν πιηθφ φπσο Αινπκίλην ψζηε λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε αληνρή ζηε 

κεραληθή δηάβξσζε ή Υάιπβα, δηφηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ έρνπλ κηθξή αληίζηαζε 

δηαβάζεσο ηνπ ξεχκαηνο ζθάικαηνο. 

Ζ ξάβδνο κε δηαηνκή ζηαπξνχ θαηαζθεπάδεηαη απφ ράιπβα ζεξκά 

επηςεπδαξγπξσκέλν, κε πάρνο επηςεπδαξγχξσζεο ηνπιάρηζηνλ 50κm. Ζ αληνρή ηνπ γεησηή 

ζηε δηάβξσζε είλαη αλάινγε κε ην πάρνο επηςεπδαξγχξσζεο ηνπ. Οη ζπλήζεηο δηαζηάζεηο 

ηνπ γεησηή είλαη 5 cm δηάκεηξνο θαη ην κήθνο ηεο ξάβδνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,5m , 2m θαη 

2,5m. Σν πάρνο ησλ ειαζκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ ζηαπξνεηδή δηαηνκή είλαη 3mm.
[1],[19]
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ρήκα 3.3: Γηάγξακκα εμάξηεζεο αληίζηαζεο γείσζεο από ην κήθνο ηνπ γεησηή
[ 20]

 

 

 

ρήκα 3.4: Ηιεθηξόδην Ράβδνπ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ελώ έρεη 

ππνζηεί δηάβξσζε
[ 20]
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3.2.2 Γεησηήο  Σαηλίαο 

Ο γεησηήο ηαηλίαο κπνξεί λα είλαη δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. πλήζσο θαηαζθεπάδεηαη 

απφ ραιθφ ή ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν ράιπβα, φπσο ζα κειεηεζεί αλαιπηηθά θαη ζε 

επφκελν θεθάιαην. Δγθαζίζηαηαη  θάζεηα ζε κηθξφ βάζνο κέζα ζην έδαθνο, ηεο ηάμεσο ησλ 

50 έσο 70cm. Ζ ηηκή ηεο αληίζηαζεο ηεο γείσζεο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην κήθνο  

ηεο ηαηλίαο πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ εδάθνπο. 

Ο γεησηήο ηαηλίαο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πεξηκεηξηθήο θαη 

ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο. Δλαιιαθηηθά, φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο ηαηλίαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αγσγφο θπθιηθήο δηαηνκήο. Ο αγσγφο θπθιηθήο δηαηνκήο ιφγσ ηεο 

κηθξφηεξεο επηθάλεηαο επαθήο ηνπ κε ην έδαθνο έρεη κεγαιχηεξή ηηκή κεηξνχκελεο 

αληίζηαζεο γείσζεο απφ ηελ αληίζηνηρε ηαηλία ηζνδχλακεο επηθάλεηαο δηαηνκήο.  

Ζ ηαηλία ραιθνχ θαηαζθεπάδεηαη απφ θαζαξφ ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ νη δε δηαζηάζεηο 

ηεο είλαη ζπλήζσο 30 x 3 mm θαη 40 x 3 mm. 

Ζ ραιχβδηλε ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλε ηαηλία θαηαζθεπάδεηαη κε επηςεπδαξγχξσζε 

500 ή 300gr/m². Οη ζπλήζεηο δηαζηάζεηο ηεο είλαη 30 x 3,5mm θαη 40 x 4 mm .
 [1],[19],[22]

 

 

ρήκα 3.5:Σαηλία Γείσζεο
[ 22]
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ρήκα 3.6:Γηάγξακκα εμάξηεζεο αληίζηαζεο γείσζεο από ην βάζνο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

γεησηή
[ 20]

 

3.2.3  Γεησηήο Πιάθαο 

Ο γεησηήο πιάθαο ζε κνξθή παξαιιεινγξάκκνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ θαζαξφ 

ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ θαη έρεη ειάρηζην πάρνο 2mm ή απφ ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν 

ράιπβα ή κφιπβδν κε ειάρηζην πάρνο 3mm. Οη δηαζηάζεηο ηεο πιάθαο πνηθίιινπλ, αιιά 

ζπλήζσο είλαη 0,5m x 0,5m. H πιάθα ηνπνζεηείηαη θαηαθφξπθα εληφο ηνπ εδάθνπο, ψζηε ε 

κεγαιχηεξε επηθάλεηα ηεο πιάθαο λα βξίζθεηαη ζηε κέγηζηε δπλαηή επαθή κε ην έδαθνο. To  

βάζνο εγθαηάζηαζεο ηεο πιάθαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,5m. Ζ ηηκή ηεο αληίζηαζεο ηεο γείσζεο 

είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο πιάθαο θαη ην βάζνο ηνπνζέηεζεο ηεο ζην 

έδαθνο. 

Σν ζχζηεκα γείσζεο κε πιάθεο θαηαζθεπάδεηαη απφ πιάθεο νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη 

ζε ηπραία δηάηαμε αξθεί ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 m. ηε ζπλέρεηα, νη 
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πιάθεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε αγσγφ γείσζεο αλαιφγνπ δηαηνκήο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, δειαδή ηέηνην ψζηε λα αληέρεη ην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ζπλήζσο ράιθηλνο αγσγφο 50 mm².
[1],[19],[22],[20]

 

 

 

ρήκα 3.7:Πιάθα γείσζεο
[ 23]

 

 

3.2.4 Αθηηληθόο Γεησηήο 

Ο αθηηληθφο γεησηήο ή γεησηήο αζηέξα απαξηίδεηαη απφ ηαηλίεο ή ξάβδνπο, νη νπνίεο 

δηακνξθψλεηαη έηζη ψζηε λα παίξλνπλ ηε κνξθή απηή. Οη ηαηλίεο ή νη ξάβδνη πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θαη ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ γσλία 45
ν
 κεηαμχ ηνπο. Σν 

πιηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα έρεη πεξάζεη κε επηηπρία φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 

πνπ νξίδεη ην πξφηππν ΔΝ 50164-2.Ο αζηέξαο εληαθηάδεηαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 0,8m. Σα 

πιηθά θαη ηα πάρε ηνπο είλαη φκνηα κε απηά ηνπ γεησηή ηαηλίαο, ελψ ην κήθνο ηνπο είλαη 

ζπλήζσο 9m. 

Γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ε ηνπνζέηεζε ησλ ηαηληψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε θάζεηε ηελ κεγαιχηεξε πιεπξά θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε εηδηθά 

ζηεξίγκαηα. Ζ ηηκή ηεο αληίζηαζεο ηεο γείσζεο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην πιήζνο 

ησλ αθηηλψλ θαη ην κήθνο ησλ ηαηληψλ. 

 Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αγσγφο θπθιηθήο δηαηνκήο. ηνλ αθηηληθφ 

γεησηή κε αγσγφ θπθιηθήο δηαηνκήο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ηηκή ηεο 

αληίζηαζεο γείσζεο ιφγσ ηεο κηθξήο επηθάλεηαο επαθήο ηνπ πξνο ην έδαθνο, ζε ζρέζε κε 

ηνλ αληίζηνηρν γεησηή κε ηαηλία ηζνδπλάκνπ δηαηνκήο. Σέινο δελ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ 
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ζπξκαηφζρνηλνπ σο αληηθαηάζηαζε ηεο ηαηλίαο γηαηί δηαβξψλεηε εχθνια θαη δελ ην 

ζπληζηνχλ Δπξσπατθά θαη Γηεζλή Πξφηππα.  

Σν αθηηληθφ ζχζηεκα θαηαζθεπάδεηαη επίζεο θαη απφ πιάθεο κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 

0,5x0,5Υ0,002m απφ θαζαξφ ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ ή ράιπβα επηςεπδαξγπξσκέλν 

ειαρίζησλ δηαζηάζεσλ0,5x0,5Υ0,003m. Σνπνζεηείηαη θαηαθφξπθα εληφο ηνπ εδάθνπο κε 

εηδηθά ζηεξίγκαηα ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 0,50m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 
[1],[19],[22],[20]

 

 

 

ρήκα 3.8:Αθηηληθόο γεησηήο θαη ηα εμαξηήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ
[ 15]

 

3.2.5 Γεησηήο πιέγκαηνο 

Σν πιέγκα γείσζεο ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα ζε βάζνο 0,5m - 1,0m. Σν πιέγκα απνηει 

είηε απφ αγσγνχο θπθιηθήο δηαηνκήο κε ηεηξαγσληθά αλνίγκαηα δηαζηάζεσλ 0,7m-2m. Σν 

ειάρηζην πάρνο θαηαζθεπήο ηνπ πιέγκαηνο είλαη φκνην κε απηφ ηνπ γεησηή ηαηλίαο, αλάινγα 

ην πιηθφ θαηαζθεπήο. 

Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ γεησηψλ πιέγκαηνο είλαη φηη νη βεκαηηθέο ηάζεο ζην 

έδαθνο θαη επάλσ απφ ην πιέγκα είλαη ακειεηέεο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε γείσζε ησλ επί κέξνπο ρψξσλ ελφο Τπνζηαζκνχ. Όζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην ηεηξαγσληθφ άλνηγκα ηνπ πιέγκαηνο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε βεκαηηθή ηάζε 

πνπ εθαξκφδεηαη. 
[1],[19],[22],[20]
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ρήκα 3.9:Πιέγκα γείσζεο
[ 15]

 

3.2.6 Σν δίθηπν ύδξεπζεο σο γεησηήο 

Ζ ρξήζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ 

απαίηεζε εηδηθήο άδεηαο γηα εγθαηάζηαζεο νλνκαζηηθήο ηάζεο ίζε ή κηθξφηεξε κε 250V, κε 

απιή ζπγθαηάζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ύδξεπζεο. Γηα ηάζεηο ιεηηνπξγίαο κεγαιχηεξεο ησλ 

250V, ηφηε ρξεηάδεηαη εηδηθή άδεηα. Ζ γξακκή γείσζεο ζπλδέεηαη θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ 

ηνλ κεηξεηή. Αλ ε ζχλδεζε πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ην κεηξεηή ηφηε ν κεηξεηήο πξέπεη λα 

βξαρπθπθισζεί κνλίκσο κε ράιθηλν αγσγφ δηαηνκήο 6mm
2
.
 [1]

 

 

3.3 πζηήκαηα Γεηώζεσλ 

3.3.1  ύζηεκα ηύπνπ Α 

Σν ζχζηεκα γείσζεο ηχπνπ "Α" απνηειείηαη απφ αθηηληθά ή θαηαθφξπθα ειεθηξφδηα 

γείσζεο. ην ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θάζε αγσγφο θαζφδνπ πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη θαηά ηελ απφιεμε ηνπ ζην έδαθνο κε ηνπιάρηζηνλ έλα αθηηληθφ ή θαηαθφξπθν 

ζχζηεκα γείσζεο. Οη ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ζχλδεζε κε ζχζηεκα γείσζεο 

είλαη δπλαηφλ λα ζπλδεζνχλ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπζηήκαηα γείσζεο.
 [19]
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3.3.2 ύζηεκα ηύπνπ Β 

Σν ζχζηεκα γείσζεο ηχπνπ "B", πεξηιακβάλεη θπθιηθνχο βξφγρνπο , δαθηπιίνπο, φπσο 

ηελ πεξηκεηξηθή θαη ηελ ζεκειηαθή γείσζε. Ζ εγθαηάζηαζε βξφγρσλ ζπλίζηαηαη ζε ζθιεξά 

θαη βξαρψδε εδάθε θαη απηφ γηαηί ε εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο είλαη κεγάιε νπφηε 

ρξεηάδεηαη ζχζηεκα γείσζεο κε κεγάιε επηθάλεηα επαθήο κε ην έδαθνο. Καηαζθεπάδεηαη 

απφ ηαηλίεο θαη αγσγνχο.
 [19]

 

3.3.3 Πεξηκεηξηθή Γείσζε 

Ζ πεξηκεηξηθή γείσζε θαηαζθεπάδεηαη απφ γεησηή ηαηλίαο θαη ζπαληφηεξα αγσγνχ 

θπθιηθήο δηαηνκήο, φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηαηλίαο, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζε 

φξπγκα βάζνπο 0,5m έσο 0,7m ζπλήζσο θαη ζε απφζηαζε 1m απφ ην θηίξην πεξίπνπ. H 

ηαηλία ηνπνζεηείηαη κε ηε κεγαιχηεξε πιεπξά θάζεηα ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε επηθάλεηα 

επαθήο θαη λα επηηπγράλεηαη βέιηηζηε απφδνζε. Ζ ηαηλία ζηεξίδεηαη ζε απηή ηε ζέζε κε 

εηδηθά ζηεξίγκαηα, ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ ζε επφκελν θεθάιαην. Ζ ηηκή ηεο αληίζηαζεο 

γείσζεο κεηψλεηαη φζν κεγαιψλεη ε κέζε ηηκή ηνπ δαθηπιίνπ.
 [19]

 

3.3.4 Σξίγσλν Γείσζεο 

Σν ηξίγσλν γείσζεο πξηλ ηελ θαζηέξσζε βάζεη Νφκνπ ηεο θαηαζθεπήο ζεκειηαθήο 

γείσζεο, απνηεινχζε ην πιένλ ζπλεζηζκέλν ζχζηεκα γείσζεο. Καηαζθεπάδεηαη απφ 

ξαβδνεηδήο γεησηέο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζηηο θνξπθέο ηζφπιεπξνπ ηξηγψλνπ (ηξηγσληθή 

γείσζε). Οη ξάβδνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε αγσγφ γείσζεο αλαιφγνπ δηαηνκήο, ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο, δειαδή ζχκθσλα κε ην αλακελφκελν ξεχκα 

βξαρπθχθισζεο, ζπλήζσο ράιθηλνο αγσγφο δηαηνκήο 50 mm
2
 . Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

ξάβδσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,5 θνξά ηνπ βάζνπο έκπεμεο. 

Δπίζεο, φηαλ ππάξρεη ζέκα έιιεηςεο ρψξνπ ή δπζθνιίαο ζηελ εγθαηάζηαζε, αληί ηεο 

πνιπγσληθήο δηάηαμεο, νη ξάβδνη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε επζεία δηάηαμε, ζε "Σ" 

δηάηαμε. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα πξέπεη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

1,5 θνξά ηνπ βάζνπο έκπεμεο ησλ ειεθηξνδίσλ.
 [1],[19],[22],[20],[24],[26]
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ρήκα 3.10:Καηαζθεπή Σξηγώλνπ Γείσζεο
[ 15] 

 

ρήκα 3.11:ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζεο θαηαζθεπήο ηνπ ηξηγώλνπ γείσζεο
[ 23] 

Πίλαθαο 3.2: Τπνινγηζκφο αληίζηαζεο γείσζεο ζχκθσλα κε ην κήθνο ηνπ ειεθηξνδίνπ
[23]

 

 

Απόζηαζε κεηαμύ ειεθηξνδίσλ 

3m 1m 0,2m 

RΓ κε ηνλ αγσγφ ζχλδεζεο πάλσ 

απφ ην έδαθνο 
25Χ 28Χ 39Χ 

RΓκε ηνλ αγσγφ ζχλδεζεο θάησ απφ 

ην έδαθνο ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 

30cm 

14Χ 21Χ 34Χ 
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3.3.5 Γεησηήο ηύπνπ «Δ» 

Ο γεησηήο ηχπνπ «Δ» είλαη έλα ηππνπνηεκέλν πξντφλ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ γίλεηαη απφ 

πιάθεο ειεθηξνιπηηθνχ ραιθνχ ή ράιπβα ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλνπ. Οη πιάθεο απηέο  

δηακνξθψλνληαη απφ δχν ζηνηρεία. Σν πξψην ζηνηρείν παίξλεη ηελ κνξθή «Π» θαη ην δεχηεξν 

ηελ κνξθή «Γ». Σα δχν απηά ζηνηρεία ζηε ζπλέρεηα ζπλαξκνινγνχληαη κε ηε ρξήζε θνριηψλ 

θαη πεξηθνριίσλ πςειήο πνηφηεηαο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε νμείδσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

δηάβξσζε θαη παίξλνπλ ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ «Δ». Ο γεησηήο «Δ» ηνπνζεηείηαη ζε φξπγκα 

δηαζηάζεσλ 1,7x0,7m θαη βάζνο ηνπιάρηζηνλ 0,5m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ 

εγθαηάζηαζε ηνπ γεησηή «Δ» πξνυπνζέηεη φηη ην πιηθφ έρεη ππνζηεί κε επηηπρία φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θιάζεο «Ζ» (δει. βαξέαο θιάζεο) κε αληνρή ζε 

θξνπζηηθή ππεξέληαζε 100 kA 10/350κs.  

Οη κεηξήζεηο θαη νη δνθηκέο απέδεημαλ φηη ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο πνπ 

επηηπγράλεηαη κε έλα γεησηή ηχπνπ «Δ» αληηζηνηρεί κε εθείλε 5 πιαθψλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ ζε 

απφζηαζε 3m ε κία απφ ηελ άιιε ή 6 ξάβδσλ κήθνπο 1,5m θαη απφζηαζε 4m ε κία απφ ηελ 

άιιε. 
[22],[15]

 

 

 
 

ρήκα 3.12:Γεησηήο Σύπνπ «Δ»
[ 25] 
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3.4 Θεκειηαθή Γείσζε 

Ζ γείσζε ζηα θηίξηα κέρξη ην 2006 θαηαζθεπαδφηαλ κε ηε ρξήζε ησλ γεησηψλ πνπ 

πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά παξαπάλσ. Οη γεησηέο κπήγνληαη ή ζάβνληαη ζε θαηάιιειν βάζνο 

ζην έδαθνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ θάπνην γεσκεηξηθφ ή αθαλφληζην 

ζρεκαηηζκφ, φπσο γηα παξάδεηγκα αθηηληθφ, ηξίγσλν, ηχπνπ «Δ», φπσο πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξνδίσλ γείσζεο είλαη ν ραιθφο, ν ειεθηξνιπηηθά 

επηραιθσκέλνο ράιπβαο, ν ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλνο  ράιπβαο ή ν αλνμείδσηνο ράιπβαο. 

Με ζθνπφ ε αγψγηκε ζχλδεζε ηνπο κε ηε Γε λα είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή, επηδηψθεηαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπο ζε καιαθά θαη πγξά εδάθε ή αλ θάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηφ λα 

πεξηβάιινληαη κε θπζηθά βειηησηηθά πιηθά, φπσο ρψκα ρνπκψδεο ή κε βηνκεραληθά 

βειηησηηθά πιηθά κε πξφζζεηεο ηδηφηεηεο, πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, φπσο ην 

TERRAFILL ή ην TERASOIL. 

Ζ ζεκειηαθή γείσζε θαηαζθεπάδεηαη ζηα ζεκέιηα ηνπ θηηξίνπ θαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηνπο πεξηκεηξηθνχο πεδηινδνθνχο. Γεληθά, ην θαιχηεξν είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ζεκειηαθήο 

γείσζεο λα πξνεγείηαη ηεο θαηαζθεπήο, ψζηε λα πξνβιέπνληαη απφ πξηλ νη απαηηνχκελεο 

αλακνλέο γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ηε ζχλδεζε φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα γεησζνχλ. 

πλήζσο ην ειεθηξφδην γείσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

ζεκειηαθήο είλαη ηαηλία νξζνγψληαο δηαηνκήο απφ ραιθφ δηαζηάζεσλ 30x2mm ή ζεξκά 

επηςεπδαξγπξσκέλνο ράιπβαο δηαζηάζεσλ 30x3mm, ε νπνία απνηειεί κηα πην νηθνλνκηθή 

ιχζε. 
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ρήκα 3.13:Καηαζθεπή Θεκειηαθήο Γείσζεο
[ 25] 

 

3.4.1  Ιδηόηεηεο θαη πιενλεθηήκαηα ζεκειηαθήο γείσζεο 

Ζ ζεκειηαθή γείσζε , απνηειεί ην ηδαληθφ ζχζηεκα γείσζεο θαζψο επεηδή ζπλδέεηαη 

κε ηνλ νπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ απνθηά ζρεδφλ πάληα ηε κηθξφηεξε δπλαηή ηηκή αληίζηαζεο 

γείσζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή αληίζηαζεο γείσζεο νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπζηήκαηνο 

γείσζεο. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ζεκειηαθήο έλαληη ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ ρακειή ηηκή αληίζηαζεο γείσζεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζπλδέεηαη κε ηνλ 

νπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα πξνζηίζεηαη ζην κήθνο ηεο, φιν ην κήθνο 

ηνπ νπιηζκνχ. Δπίζεο, εγθαζίζηαηαη ζε κεγάιν βάζνο, δειαδή ζην βάζνο 

εθζθαθήο ησλ ζεκειίσλ, κε απνηέιεζκα ε ζπγθέληξσζε πγξαζίαο ηνπ λα είλαη 

κεγάιε θαη ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή. 

2. Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο ηηκήο αληίζηαζεο ηεο γείσζεο. Απηφ νθείιεηαη επίζεο ζην 

βάζνο εγθαηάζηαζεο ηεο ζεκειηαθήο, θαζψο ζε κεγάιν βάζνο ε πγξαζία ηνπ 

ππεδάθνπο παξακέλεη ζηαζεξή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 
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3. Ζ πιήξεο κεραληθή πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο απφ εθζθαθέο θαη 

εξγαζίεο ζπλεξγείσλ Ο.Σ.Δ., Γ.Δ.Ζ., Γ.Δ.Π.Α., θεπνπξψλ θ.α., ιφγσ ηνπ 

εγθηβσηηζκνχ ηεο εληφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

4. Ζ αληνρή ζε δηάβξσζε πνπ παξέρεη ν εγθηβσηηζκφο ζην ζθπξφδεκα, ιφγσ ηεο 

αιθαιηθήο θχζεο ηνπ. 

5. Σν γεγνλφο φηη δελ εκθαλίδνληαη βεκαηηθέο ηάζεηο ζε ηηκέο εθηφο ησλ 

επηηξεπφκελσλ νξίσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν εθηφο ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ βάζνο εγθαηάζηαζεο ηεο ζεκειηαθήο, ελψ ηαπηφρξνλα ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ θηηξίνπ εμαιείθνληαη πιήξσο ιφγσ ηεο ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο κε ηνλ 

νπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ. 

6. Ζ πιήξεο θαη θαζνιηθή πξνζηαζία απφ ηάζεηο επαθήο, θαζψο νη 

δεκηνπξγνχκελεο ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε 

επηθίλδπλσλ ηάζεσλ ζηα κεηαιιηθά θειχθε ηνπ εμνπιηζκνχ ή γεληθφηεξα ζηα 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ. 

7. Ζ επθνιία ζηελ πξφβιεςε αλακνλψλ γηα ηελ ηζνδπλακηθή ζχλδεζε ησλ 

κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ ζηνπο ρψξνπο φπνπ αλακέλεηαη λα ππάξρνπλ, 

φπσο ιεβεηνζηάζην, κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα, θξεάηην αλειθπζηήξα θ.ιπ. 

8. Ζ επειημία πνπ παξνπζηάδεη θαζψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ζχζηεκα 

γείσζεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, ιφγσ ηεο κηθξήο ηηκήο αληίζηαζεο πνπ 

παξνπζηάδεη, κεηψλνληαο έηζη ζεκαληηθά ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ. 

9. Σν θφζηνο θαηαζθεπήο είλαη γεληθά ρακειφηεξν απφ ην θφζηνο θαηαζθεπήο 

άιισλ ζπζηεκάησλ γείσζεο, θαζψο δελ απαηηνχληαη επηπιένλ εθζθαθέο θαη 

επηρσκαηψζεηο απφ απηέο πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί  γηα ηελ θαηαζθεπή 

ησλ ζεκειίσλ. 

 

3.4.2  Απαηηήζεηο γηα ζρεδηαζκό ζεκειηαθήο γείσζεο 

Ο ηξφπνο ζρεδίαζεο θαη νη απαηηήζεηο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε 

ζεκειίσζε θηηξίνπ ζε άκεζε επαθή κε ην έδαθνο νξίδνληαη απφ : 

1. Σν πξφηππν ΔΛΟΣ HD384 «Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο» γηα ηε 

γείσζε ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. 

2. Σν πξφηππν ΔΛΟΣ HD384 «Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο» γηα 

ηζνδπλακηθέο γεηψζεηο. 
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3. Σν πξφηππν ΔΛΟΣ HD60364-5-54 «Δπηινγή θαη θαηαζθεπή δηαηάμεσλ 

γείσζεο» 

4. Σν πξφηππν ΔΛΟΣ HD384, ηα Δπξσπατθά πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 θαη ηα 

Γηεζλή πξφηππα IEC 62305 γηα ηε γείσζε ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο. 

5. Σν πξφηππν ΔΛΟΣ HD384, ηα Δπξσπατθά πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 θαη ηα 

Γηεζλή πξφηππα IEC 62305 γηα ηε γείσζε ζπζηεκάησλ αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο. 

 

3.4.3  ρεδηαζκόο ζεκειηαθήο γείσζεο 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζέζε ησλ πεξηκεηξηθψλ 

πεδηινδνθψλ πνπ νξίδεηαη απφ ην ζρέδην μπινηχπνπ ηεο ζεκειίσζεο, ην νπνίν εθπνλείηαη 

απφ ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ. Οη πεξηκεηξηθνί πεδηινδνθνί  ζα πξέπεη λα είλαη ζακκέλνη θαη 

λα βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην έδαθνο. Ζ ζέζε θαη ε γεσκεηξία ηνπο απνηεινχλ ηνλ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζρεδίαζε ηεο φδεπζεο ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο, ησλ 

θιεηζηψλ βξφγρσλ θαη ηνπ ηξφπνπ εγθηβσηηζκνχ θαη ζηήξημεο ηεο ζην νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα. 

ην μπινηππηθφ ζρέδην πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη: 

 Οη πεξηκεηξηθέο πεδηινδνθνί 

 Οη εγθάξζηεο πεδηινδνθνί 

 Σα ππνζηπιψκαηα 

 Οη αξκνί δηαζηνιήο 

Ζ φδεπζε ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηαηλίαο γείσζεο πξέπεη λα 

ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε ζχλδεζε κε ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο,  

φπσο είλαη ν θχξηνο αγσγφο πξνζηαζίαο ή ν νπδέηεξνο λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ειάρηζην 

δπλαηφ κήθνο αγσγνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ζπλήζσο εθηφο απφ ηελ πεξηκεηξηθή φδεπζε ηεο 

ηαηλίαο είλαη δπλαηφλ λα απαηηείηαη θαη φδεπζε εληφο ησλ εγθάξζησλ πεδηινδνθψλ, ψζηε ν 

γεησηήο λα πιεζηάδεη ζην θνληηλφηεξν δπλαηφ ζεκείν κε ηνλ αθξνδέθηε γείσζεο. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ θχξηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο (ΡΔ), ηνπ νπδεηέξνπ (Ν) ή ηνπ 

ζπλδπαζκέλνπ αγσγνχ νπδεηέξνπ θαη πξνζηαζίαο (ΡΔΝ) κε ηε ζεκειηαθή γείσζε γίλεηαη 

κέζσ ηνπ θχξηνπ αθξνδέθηε ή ηνπ θχξηνπ δπγνχ γείσζεο. Καηά ζπλέπεηα είλαη πνιχ 
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ζεκαληηθφ θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ λα πξνβιεθηνχλ νη θαηάιιειεο ζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ αθξνδέθηε ή ηνπ δπγνχ γείσζεο. 

Έηζη θαηά ηε ζρεδίαζε θαη ηε κειέηε πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Μεραληθφ νη 

ζέζεηο ηνπ κεηξεηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ηνπ Γεληθνχ Πίλαθα Γηαλνκήο, 

ψζηε λα ραξαρζεί ζηε ζπλέρεηα ε βέιηηζηε φδεπζε ηεο ζεκειηαθήο γηα ηε γείσζε ηνπο.  

 
ρήκα 3.14:Σππηθή Γηάηαμε Θεκειηαθήο Γείσζεο

[ 21] 

ε θηίξηα κε κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο, φπσο λνζνθνκεία, θηίξηα γξαθείσλ, βηνκεραλίεο 

πξέπεη λα θαζνξίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο απαηηνχλ ζχλδεζε κε ηε ζεκειηαθή 

γείσζε, φπσο: 

 Ο Τπνζηαζκφο ηνπ θηηξίνπ 

 Σν κεραλνζηάζην ηνπ Ζιεθηξνπαξαγσγνχ Εεχγνπο 

 Σν ζχζηεκα αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο UPS 

 To Control Room ηνπ θηηξίνπ 
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χκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα δελ ππάξρεη ε απαίηεζε γηα θαηαζθεπή βξφγρσλ 

20mx20mζε κία ζεκειηαθή γείσζε εγθηβσηηζκέλε εληφο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο γηα 

ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε έσο 1000V. 

Έπεηηα απφ κεηξήζεηο, αιιά θαη ππνινγηζκνχο απνδείρηεθε φηη ε θαηαζθεπή 

πξφζζεησλ βξφγρσλ δελ βειηηψλνπλ ηελ ηηκή ηεο αληίζηαζεο. Ζ ηηκή ηεο αληίζηαζεο είλαη 

εθηθηφ λα βειηησζεί κφλν κε ηελ πξνζζήθε ειεθηξνδίσλ εμσηεξηθά ηνπ πεξηκεηξηθνχ 

ειεθηξνδίνπ. Έηζη νη επηπιένλ βξφγρνη εμππεξεηνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηζνδπλακηθψλ 

ζπλδέζεσλ, θαζψο ε φδεπζε ζηηο εγθάξζηεο πεδηινδνθνχο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε 

ζχλδεζε ησλ αθξνδεθηψλ ή δπγψλ γείσζεο κε ηε ζεκειηαθή κέζσ ηεο ζπληνκφηεξεο 

δηαδξνκήο. 

3.4.4  Αξκνί δηαζηνιήο 

  Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηνπο αξκνχο δηαζηνιήο ηνπ θηηξίνπ, φπνπ απηνί 

ππάξρνπλ. Δθεί ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ην ειεθηξφδην γείσζεο θαη ε ηζνδπλακηθή ζχλδεζε 

λα πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη εληφο ηνπ θηηξίνπ ζε ζεκείν πξνζβάζηκν 

θαη νξαηφ. Ζ ζχλδεζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηαηλία, αιιά κε εχθακπην αγσγφ ηζνδχλακεο 

δηαηνκήο κε ηελ ηαηλία, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ππφινηπν κήθνο ηνπ βξφγρνπ, ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη κε αθξνδέθηεο γείσζεο εθαηέξσζελ ηνπ αξκνχ δηαζηνιήο, φπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

ρήκα 3.15:Αξκόο δηαζηνιήο
[ 21] 
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3.4.5  Αγσγόο Γείσζεο 

Ζ ζχλδεζε ηνπ θχξηνπ αθξνδέθηε ή δπγνχ γείσζεο κε ην ειεθηξφδην γείσζεο, δειαδή 

ηελ ηαηλία, γίλεηαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο. Ο αγσγφο γείσζεο κπνξεί λα είλαη ζακκέλνο ζην 

έδαθνο, εγθηβσηηζκέλνο ζε ζθπξφδεκα ή αθφκα ζηεξηγκέλνο ζε νξαηφ ζεκείν ζηνλ ηνίρν. 

Ζ δηαηνκή ηνπ αγσγνχ εμαξηάηαη απφ: 

 Σν αλακελφκελν ξεχκα ζθάικαηνο σο πξνο ηε γε. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ. 

 Σν ζπζηήκα γείσζεο ηνπ δηθηχνπ ΣΣ ή ΣΝ. 

 Σελ πξνζηαζία απφ δηάβξσζε . 

 Σελ πξνζηαζία απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. 

 

Σα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αγσγνχ γείσζεο είλαη: 

 Ζ ηθαλφηεηα λα άγεη ην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο. 

 Ζ αληνρή ζηε δηάβξσζε. 

 Αληνρή ζε ειεθηξνδπλακηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. 

 

Έηζη ν αγσγφο γείσζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν πξέπεη λα έρεη αλάινγε δηαηνκή κε 

ηνλ αγσγφ πξνζηαζίαο (ΡΔ). Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ γείσζεο κπνξεί λα είλαη 

ραιθφο θαη ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλνο ράιπβαο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ελψ αγσγφο 

αινπκηλίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν αλ είλαη νξαηφο θαη εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία 

απφ ηε δηάβξσζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

                Πίλαθαο 3.3: Διάρηζηε δηαηνκή αγσγνχ γείσζεο θαη αγσγνχ πξνζηαζίαο
[1] 

 

Γηαηνκή 

αγσγνύ 

Φάζεο[mm
2
]- 

S 

Διάρηζηε δηαηνκή αγσγνύ γείσζεο θαη αγσγνύ πξνζηαζίαο 

(βάζεη ηεο δηαηνκήο ησλ θάζεσλ) 

Με πξνζηαζία από 

δηάβξσζε (PVC ή 

εγθηβσηηζκέλνο ζην 

ζθπξόδεκα)- Cu
(1)

 

Υσξίο πξνζηαζία από 

δηάβξσζε (ζακκέλνο ζην 

έδαθνο) - Cu
(1)

 

S≤16 S
(3),(4)

 25 

16<S≤35 16 25 

S=50 25 25 

S=70 35 35 

S=95 50 50 

1.Υάιθηλνο αγσγφο 

2.Δάλ ε ζεκειηαθή γείσζε εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο παξνρέο ε δηαηνκή ηνπ αγσγνχ 

γείσζεο επηιέγεηαη βάζεη ηεο κεγαιχηεξεο δηαηνκήο αγσγνχ θάζεο παξνρήο. 

3.Γηα ζπζηήκαηα ΣΣ ε ειάρηζηε δηαηνκή είλαη 25mm2. 

4. Διάρηζηε δηαηνκή ζχκθσλα κε ηε Γ.Δ.Ζ. είλαη 16mm2 αλεμάξηεηα απφ ην 

ζχζηεκα γείσζεο. 

 

Δπίζεο, ν αγσγφο γείσζεο είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζηεί απφ αλνμείδσην ράιπβα. Ζ 

δηαηνκή ηνπ αγσγνχ ζηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαηνκή ηνπ ραιθνχ 

θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 3.4: Πίλαθαο ππνινγηζκνχ ηζνδχλακεο δηαηνκήο γηα αγσγφ απφ αλνμείδσην 

ράιπβα
[1]

 
 

Γηαηνκή ράιθηλνπ 

αγσγνύ[mm
2
] 

Ιζνδύλακε δηαηνκή 

αγσγνύ αλνμείδσηνπ 

ράιπβα [mm
2
] 

16 100 

25 150 

35 220 

50 310 
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3.4.6  Κύξηνο αθξνδέθηεο θαη δπγόο γείσζεο 

χκθσλα κε ηα πξφηππα ζε θάζε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη 

έλαο θχξηνο αθξνδέθηεο ή θχξηνο δπγφο πάλσ ζηνλ νπνίν ζπλδένληαη ν αγσγφο γείσζεο 

πξνζηαζίαο (ΡΔ), ν αγσγφο γείσζεο, ν αγσγφο γείσζεο ιεηηνπξγίαο (Ν), νη αγσγνί ησλ 

θχξησλ ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ (ΚΗ), εάλ ην ειεθηξφδην ζχλδεζεο έρεη ζρεηηθά κηθξφ 

κήθνο. 

Γηα ην ιφγν απηφ πιεζίνλ ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηνπ Γεληθνχ Πίλαθα δηαλνκήο ηεο 

Υακειήο Σάζεο, πξνβιέπεηαη θαηά ηελ κειέηε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

θχξηνπ δπγνχ ή ηνπ θχξηνπ αθξνδέθηε γείσζεο. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ αθξνδέθηε ή ηνπ δπγνχ κε ηνλ αγσγφ γείσζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε 

εηδηθφ ζθηθηήξα. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηεο ζχλδεζεο θαη ε αγψγηκε 

ζπλέρεηα ζε πεξίπησζε πνπ ν αθξνδέθηεο ή ν δπγφο θαη ν αγσγφο είλαη ράιθηλνο ή απφ 

θξάκα ραιθνχ ηφηε πξέπεη λα είλαη ράιθηλνο θαη ν ζθηθηήξαο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπλδεζνχλ φια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ 

θηηξίνπ ζηνλ ίδην δπγφ γείσζεο ιφγσ ηεο κεγάιεο απφζηαζεο, ηφηε πξνβιέπνληαη αθξνδέθηεο 

θαη δπγνί ζε θαηάιιεια ζεκεία αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ. 

Οη βαζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θχξηνπ αθξνδέθηε θαη ηνπ θχξηνπ δπγνχ γείσζεο είλαη ε 

αληνρή ζην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο, ε αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη ε αληνρή 

ζηηο κεραληθέο θαη ειεθηξνδπλακηθέο θαηαπνλήζεηο. 

 

Πίλαθαο 3.5: Διάρηζηε δηαηνκή αγσγνχ γείσζεο γηα ζχλδεζε κε αθξνδέθηε ή αγσγφ 

γείσζεο
[1]

 
 

1. Αγσγόο γείσζεο 

2. Διάρηζηε δηαηνκή [mm
2
] 

3. Cu 4. St/Zn 

5. Υσξίο πξνζηαζία απφ 

δηάβξσζε (γπκλφο) 
6. 25 7. 50 

εκ. Αλ απαηηείηαη ε φδεπζε ηνπ αγσγνχ εθηφο ζθπξνδέκαηνο θαη εληφο ηνπ 

εδάθνπο, ν αγσγφο πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά ράιθηλνο. πλίζηαηαη γηα 

ιφγνπο πξνζηαζίαο λα είλαη είηε κνλφθισλνο 8mm
2 
είηε 50mm

2 
πνιχθισλνο. 
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ρήκα 3.16:Σνκή θαη πξόζνςε δηάηαμεο γείσζεο κε δπγό θαη αθξνδέθηε
[15] 

 

3.4.7  Σηκή αληίζηαζεο ζεκειηαθήο γείσζεο 

Ζ ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο ζηα θηίξηα, νπνχ ην δίθηπν ηξνθνδνζίαο ηνπο είλαη 

ηχπνπ TN, αλ ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα θαη 

ηνπο θαλνληζκνχο, δελ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δηαηάμεσλ 

πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ην 

ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο ξέεη κέζσ ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο θαη ηνπ νπδεηέξνπ πξνο ην 

ζεκείν γείσζεο ηεο πεγήο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε θαηαζθεπή ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο 

ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ δηθηχνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο ηηκήο 

αληίζηαζεο ηνπ δηθηχνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά ηνπ δηθηχνπ. 

 



 

54 

 

Αληίζεηα ζε ζπζηήκαηα κε δίθηπν ΣΣ, ε ηηκή ηεο αληίζηαζε επεξεάδεη θαζνξηζηηθά 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 

HD384.
[7],[12],[15],[24]

 

3.5 ρεδηαζκόο ηζνδπλακηθώλ ζπλδέζεσλ 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ Κχξησλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηζνδπλακηθψλ γεηψζεσλ 

είλαη εμαηξεηηθά εχθνιε κε ηελ θαηαζθεπή ηεο ζεκειηαθήο γείσζε, αξθεί λα πξνβιεθηνχλ ζε 

θαηάιιειεο ζέζεηο ζηνπο ρψξνπο φπνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηζνδπλακηθέο γεηψζεηο 

αθξνδέθηεο ή δπγνί γείσζεο.  

3.5.1  Κύξηα Ιζνδπλακηθή ύλδεζε 

Κχξηα Ηζνδπλακηθή ζχλδεζε είλαη ε αγψγηκε ή κέζσ ζπηλζεξηζηή ζχλδεζε ζε 

αθξνδέθηε ή δπγφ γείσζεο ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: 

 Σνπ θχξηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο (ΡΔ), κέζσ αγψγηκεο ζχλδεζεο 

 Σσλ κεηαιιηθψλ ζσιελψζεσλ ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ, φπσο : 

 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο δηθηχνπ χδξεπζεο, κέζσ ζπηλζεξηζηή 

 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο δηθηχνπ ππξφζβεζεο, κέζσ ζπηλζεξηζηή 

 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ, κέζσ ζπηλζεξηζηή 

 Μεηαιιηθνί ζσιήλεο δηθηχνπ ζέξκαλζεο κε αγψγηκε ζχλδεζε 

 Μεηαιιηθνί αεξαγσγνί θιηκαηηζκνχ κε αγψγηκε ζχλδεζε 

 Οη κεηαιιηθνί νδεγνί ηνπ αλειθπζηήξα κε αγψγηκε ζχλδεζε 

 Οη κεηαιιηθνί καλδχεο θαισδίσλ ειεθηξηθήο παξνρήο κε αγψγηκε ζχλδεζε 

 Οη κεηαιιηθνί καλδχεο θαισδίσλ ηειεθσληθήο ζχλδεζεο, κέζσ ζπηλζεξηζηψλ  

Ζ αγψγηκε ζχλδεζε ησλ δηθηχσλ κε ηε ζεκειηαθή γείσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ακέζσο κφιηο εηζέξρνληαη ζην θηίξην θαη κε ηε δπλαηφλ κηθξφηεξε δηαδξνκή ηζνδπλακηθνχ 

αγσγνχ κέρξη ηνλ αθξνδέθηε ή ηνλ δπγφ γείσζεο. Όπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο 

ε ζχλδεζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηέο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηάβξσζε ησλ 

ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ.  

Αλ ηα ζεκεία πξνο ζχλδεζε ζηε ζεκειηαθή γείσζε είλαη έσο δχν θαη έρνπλ κηθξή 

απφζηαζε ζε έλα θηίξην είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο αθξνδέθηεο γείσζεο. Αλ ην 

πιήζνο ησλ πξνο ζχλδεζε ζεκείσλ είλαη κεγαιχηεξν απφ δχν θαη ε ζχλδεζε κε ηε ζεκειηαθή 
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γίλεη ζην ίδην ή θνληηλφ ζεκείν, ηφηε ζην ζεκείν απηφ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε δπγνχ 

γείσζεο, ν νπνίνο δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο ππνδνρέο γηα ζχλδεζε. 

 

ρήκα 3.17:Κύξηεο ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο εηζεξρνκέλσλ δηθηύσλ κε αληίζηνηρε 

πξόβιεςε αθξνδεθηώλ γείσζεο ζηηο ζέζεηο εηζόδνπ ηνπο
[15] 

3.5.2  ΚΙ ζε θηίξηα κε ζεκεηαθή γείσζε 

ηα θηίξηα κε ζεκεηαθή γείσζε ν θχξηνο αθξνδέθηεο επεθηείλεηαη κε νξαηφ αγσγφ 

γείσζεο εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ. Ζ βέιηηζηε ηερλννηθνλνκηθή ιχζε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 

θηηξίνπ κε ηνπο θνηλσθειείο νξγαληζκνχο  είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλδέζεσλ απηψλ ζε 

θνληηλά ζεκεία. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαη ην θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο, ελψ παξάιιεια ην απνηέιεζκα είλαη ην πιένλ πνηνηηθφ θαη 

έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο ν βέιηηζηνο. 
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3.5.3  ΚΙ ζε θηίξηα κε ζεκειηαθή γείσζε 

ηα θηίξηα κε ζεκειηαθή γείσζε ζπλήζσο ζηε θάζε ηεο κειέηεο πξνβιέπεηαη 

θαηάιιειε φδεπζε ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο έηζη ψζηε ε ζχλδεζε ησλ αθξνδεθηψλ θαη 

δπγψλ γείσζεο ζηηο ζέζεηο πνπ απαηηείηαη θχξηα ηζνδπλακηθή ζχλδεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ κήθνο. Αλ ν αθξνδέθηεο ή ν δπγφο δελ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο 

πεξηκεηξηθήο φδεπζεο ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο, ηφηε ε φδεπζε ηνπ ειεθηξνδίνπ ζπλερίδεηαη 

εληφο εγθάξζησλ πεδηινδνθψλ. 

Οη ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε εμσηεξηθά δίθηπα είλαη ε 

ζχλδεζε  κε ην δίθηπν χδξεπζεο, ην δίθηπν ππξφζβεζεο, ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ην δίθηπν ηειεθσλίαο. Δπίζεο, ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο 

ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ηνπ κεραλνζηαζίνπ θιηκαηηζκνχ, ηνπ κεραλνζηαζίνπ ηνπ αλειθπζηήξα.  

Σέινο, ζε κεγάια θηίξηα επαγγεικαηηθήο ρξήζεο ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ππνζηαζκνχ, ηνπ κεραλνζηαζίνπ ηνπ ΖΕ, ηνπ UPS, 

ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ, ηνπ κεγαθσληθνχ θέληξνπ, ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ηνπ 

θέληξνπ πζηεκάησλ Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ, ηνπ αληιηνζηαζίνπ ππξφζβεζεο, ηνπ 

Υεηξνπξγείνπ, ησλ εηδηθψλ ηαηξηθψλ ρψξσλ θ.α. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηα ζηνπο 

ρψξνπο απηνχο λα πξνβιέπνληαη αθξνδέθηεο ή δπγνί γείσζεο γηα ηε ζχλδεζε κε ηε 

ζεκειηαθή. 

3.5.4  πκπιεξσκαηηθή Ιζνδπλακηθή ύλδεζε 

Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ηζνδπλακηθή ζχλδεζε εθαξκφδεηαη ηνπηθά ζε εηδηθνχο ρψξνπο είηε 

φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή κέηξσλ απηφκαηεο πξνζηαζίαο γηα ηάζεο επαθήο 50VAC 

ή 120VDCείηε φηαλ πξέπεη ιφγσ εηδηθψλ απαηηήζεσλ λα εθαξκνζηνχλ απζηεξφηεξα κέηξα 

γηα ηάζεηο επαθήο αθφκα ρακειφηεξα. 

χκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ HD384 είλαη απνδεθηή ε ρξήζε ηνπ νπιηζκνχ ηνπ 

θηηξίνπ γηα ηε ζχλδεζε ηεο .Η.  κε ηε ζεκειηαθή. Παξφια απηά ζπλίζηαηαη λα πξνβιέπεηαη 

ε εγθαηάζηαζε ελφο αγσγνχ γείσζεο πνπ λα ζπλδέεη ηε ζεκειηαθή γείσζε κε ηνπο δπγνχο 

θαη ηνπο αθξνδέθηεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπλδέζεσλ. 

Οη πιένλ ζπλεζηζκέλνη ρψξνη πνπ απαηηείηαη .Η.. είλαη ηα ινπηξά, νη θνιπκβεηηθέο 

δεμακελέο, ηα ρεηξνπξγεία, νη γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, νη εηδηθνί ηαηξηθνί 
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ρψξνη. ην δπγφ ηεο ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο ζπλδένληαη ηα εθηεζεηκέλα κέξε ησλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ηα μέλα αγψγηκα ζηνηρεία, ν αγσγφο πξνζηαζίαο ηνπ ηνπηθνχ πίλαθα, 

νη αγσγνί πξνζηαζίαο ησλ ξεπκαηνδνηψλ, ν νπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πνπ εθαξκφδεηαη ε 

ηζνδπλακηθή ζχλδεζε. 

ηα ζπλήζε θηίξηα θαηαζθεπή .Η.. απαηηείηαη ζην ρψξν ησλ ινπηξψλ. Ζ θαηαθφξπθε 

φδεπζε ηνπ αγσγνχ γείσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο εληφο θαηαθφξπθνπ ππνζηπιψκαηνο 

ην νπνίν δηέξρεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ινπηξνχ, αθήλνληαο αλακνλή γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 

δπγνχ γείσζεο ζηνλ ηνίρν θάζε ινπηξνχ. 

ηα ινπηξά ηα αγψγηκα κέξε, ηα νπνία ζπλδένληαη ζηνλ ηνπηθφ δπγφ γείσζεο είλαη:
[15],[12],[27]

 

 Οη αγσγνί γείσζεο ζηαζεξψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζην ρψξν 

(ζεξκνζίθσλεο). 

 Ο θχξηνο αγσγφο πξνζηαζίαο ηνπ ηνπηθνχ πίλαθα. 

 Οη αγσγνί γείσζεο ησλ ξεπκαηνδνηψλ ηνπ ρψξνπ. 

 Ο νπιηζκφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην ρψξν. 

 Οη ζσιήλεο χδξεπζεο αλ είλαη κεηαιιηθνί. 

 Οη ζσιήλεο ζέξκαλζεο αλ είλαη κεηαιιηθνί. 

 Οη ζσιήλεο θπζηθνχ αεξίνπ, αλ ππάξρνπλ εληφο ηνπ ρψξνπ. 

 Ο ινπηήξαο αλ είλαη κεηαιιηθφο. 

 Ζ ιεθάλε ηνπ θαηαηνλεηήξα αλ είλαη κεηαιιηθή . 
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ρήκα 3.18:Γηάηαμε πκπιεξσκαηηθήο Ιζνδπλακηθή ύλδεζεο εηδηθνύ ρώξνπ 

ρεηξνπξγείνπ
[27] 

3.6 Τιηθά θαη εμαξηήκαηα ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο 

Σα πιηθά θαη ηα εμαξηήκαηα απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδεηαη κία δηάηαμε ζεκειηαθήο γείσζεο 

πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα άγνπλ ην αλακελφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα 

ζθάικαηνο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. Ζ ηθαλφηεηα ηνπο ειέγρεηαη κε ηελ δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειεθηξηθψλ 

δνθηκψλ. Οη ειεθηξηθέο δνθηκέο απηέο εμαζθαιίδνπλ ηθαλή αληνρή ζε δηάβξσζε, ζε 

ειεθηξνδπλακηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

Σα πιηθά θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη εθηφο απφ ην ξεχκα ζθάικαηνο λα αληέρνπλ θαη ηελ 

θξνπζηηθή ππεξέληαζε ιφγσ θεξαπληθνχ πιήγκαηνο. πλεπψο, πξέπεη λα αληέρνπλ ηηο 

ειεθηξνδπλακηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο απφ ηηο θξνπζηηθέο ππεξεληάζεηο ρσξίο λα 

αιινηψλνληαη. 
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3.6.1  Τιηθά θαη ζηήξημε ειεθηξνδίνπ Θεκειηαθήο Γείσζεο 

Σν ειεθηξφδην ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ γπκλνχο αγσγνχο, 

νη νπνίνη ζα πξέπεη λα άγνπλ ην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο, λα αληέρνπλ ζηε 

δηάβξσζε θαη λα έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο κεραληθέο ηδηφηεηεο. Δπίζεο, ην ειεθηξφδην πξέπεη 

λα εγθηβσηηζηεί εληφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο ζεκειίσζεο  ή λα βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε 

ην έδαθνο. 

Ο γεησηήο πξέπεη λα έρεη ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο ελψζεηο θαη γηα απηφ πξέπεη λα απνηειείηαη 

απφ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξα κήθε ηεο ηάμεο ησλ 40m – 50m. Αλ απαηηείηαη επηκήθπλζε 

ηνπ ειεθηξνδίνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεινη ζθηθηήξεο ίδηνπ πιηθνχ κε ην 

ειεθηξφδην γείσζεο, ψζηε λα κελ ππάξμεη δηάβξσζε θαη λα κελ αιινηψλνληαη νη ηδηφηεηεο 

ηνπ. Σν ειεθηξφδην γείσζεο ζπλήζσο είλαη ηαηλία απφ ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν ράιπβα ή 

ραιθφ ειαρίζησλ δηαζηάζεσλ 30x3mm. Σν πιηθφ απηφ θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

ειεθηξηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ 

ΔΛΟΣ HD384. 

Πίλαθαο 3.6: πληζηψκελε ρξήζε πιηθνχ ειεθηξνδίνπ γείσζεο σο πξνο ηελ αληνρή ηνπ ζε 

δηάβξσζε ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά Πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-3:2006 θαη Γηεζλή IEC 

62305-3:2006
[15]

 

Τιηθό 
πληζηώκελε ρξήζε Αληνρή ζε δηάβξσζε 

ην έδαθνο 
ην 

ζθπξόδεκα 
Άξηζηε Μεησκέλε Κακία 

Υαιθόο 

πκπαγήο 
Πνιχθισλνο

1 
Χο 

επηθάιπςε
2 

πκπαγήο 
Πνιχθισλνο

1 
Χο 

επηθάιπςε
2 

θπξφδεκα, 

πγξά εδάθε, 

πεξηβάιινλ κε 

ρισξηνχρα 

άιαηα 

Θεηνχρν 

πεξηβάιινλ, 

φμηλα θαη 

νξγαληθά 

εδάθε 

 

Υάιπβαο ζεξκά 

επηςεπδαξγπξσκέλνο
3 

πκπαγήο πκπαγήο 
θπξφδεκα, ζε 

μεξά νπδέηεξα 

εδάθε 

Πεξηβάιινλ 

κε 

ρισξηνχρα 

άιαηα 

ε 

επαθή 

κε 

ραιθφ 

Υάιπβαο 

επηραιθσκέλνο
2 

πκπαγήο πκπαγήο 

θπξφδεκα, 

πγξά εδάθε, 

πεξηβάιινλ κε 

ρισξηνχρα 

άιαηα 

Θεηνχρν 

πεξηβάιινλ, 

φμηλα θαη 

νξγαληθά 

εδάθε 

 

Αλνμείδσηνο 

ράιπβαο 

πκπαγήο 
Πνιχθισλνο 

 

πκπαγήο 
Πνιχθισλνο 

 

ε θάζε 

πεξηβάιινλ 

πιελ νιίγσλ 

εμαηξέζεσλ 

Πεξηβάιινλ 

κε 

ρισξηνχρα 

άιαηα 

 

Αινπκίλην Αθαηάιιειε Αθαηάιιειε 

Πεξηβάιινλ κε 

κηθξή 

ζπγθέληξσζε 

δηνμεηδίνπ ηνπ 

ε αιθαιηθφ 

πεξηβάιινλ 

ε 

επαθή 

κε 

ραιθφ 
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ζείνπ 

1. Οη πνιχθισλνη αγσγνί είλαη εππαζέζηεξνη ζε δηάβξσζε απφ ηνπο ζπκπαγείο αγσγνχο. 
2. Δπηθάιπςε κφλν ειεθηξνιπηηθά θαη κε ειάρηζην πάρνο  250κm. 
3. O επηςεπδαξγπξσκέλνο ράιπβαο δηαβξψλεηαη ζε πγξά εδάθε. 

 Ο επηςεπδαξγπξσκέλνο ράιπβαο ζηε ζεκειηαθή γείσζε δελ επηηξέπεηαη λα εθηίλεηαη 

εθηφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη εληφο ηνπ εδάθνπο, δηφηη ζην ηκήκα απηφ παξαηεξνχληαη 

θαηλφκελα έληνλεο δηάβξσζεο. 

 Υαιθφο θαη επηςεπδαξγπξσκέλνο ράιπβαο ζε επαθή εληφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο έρνπλ 

άξηζηε αληνρή ζηε δηάβξσζε. 

 Υαιθφο θαη ράιπβαο νπιηζκνχ ζεκειίσζεο ζε επαθή εληφο ζθπξνδέκαηνο έρνπλ άξηζηε 

αληνρή ζηε δηάβξσζε. 
 

Γηα ηε ζχλδεζε θαη ηε ζηήξημε ηνπ ειεθηξνδίνπ ζηνλ νπιηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη ραιχβδηλνη 

ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλνη ζθηθηήξεο. Οη ζθηθηήξεο απηνί παξέρνπλ ηελ αλαγθαία ζηήξημε 

ηνπ ειεθηξνδίνπ ζηνλ εμνπιηζκφ, ηέηνηα ψζηε κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ δνλεηή θαηά ηε 

ζθπξνδέηεζε λα κελ είλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε ηνπ απφ ηελ αξρηθή ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ. 

Παξάιιεια, ε ζηήξημε θαη ε ζχλδεζε πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη 

δπλαηή ε δεκηνπξγία ζπηλζήξσλ κεηαμχ ειεθηξνδίνπ θαη νπιηζκνχ. 

Ο ράιπβαο είηε είλαη ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλνο είηε φρη, εληφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο απνθηά 

ην ίδην ειεθηξνρεκηθφ δπλακηθφ κε ην ραιθφ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

ην ειεθηξφδην θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εληφο ηεο ζεκειίσζεο λα πεξηβάιιεηαη κε ζπκπαγέο 

ζθπξφδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 50mm. Απηφ, γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα ηκήκαηα 

ηνπ ειεθηξνδίνπ πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην θπζηθφ έδαθνο ζα δηαβξσζνχλ ζε 

ειάρηζην ρξφλν θαη ζα δηαθνπεί ειεθηξηθή ζπλέρεηα ηνπ πιηθνχ. 

Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξνδίνπ ζε χςνο 50mm απφ ηνλ ππζκέλα 

ηνπ ζθάκκαηνο δηαηεξψληαο ηε κεγαιχηεξε επηθάλεηα ηνπ θαηαθφξπθε, ηφζν ζην θπζηθφ 

έδαθνο, φζν θαη ζην ζθπξφδεκα, θαζψο έηζη εμαζθαιίδεηαη ε ζηελή επαθή ηνπ γεησηή κε ην 

πιηθφ πνπ ην πεξηβάιιεη. Οη ζθηθηήξεο επηηπγράλνπλ ηελ αζθαιή ζηήξημε ηνπ γεησηή ζε 

ξάβδνπο ηνπ νπιηζκνχ κε δηάκεηξν Φ10mm έσο Φ24mmπνπ βξίζθνληαη ζε νξηδφληηα ή 

θαηαθφξπθε ζέζε. Ο θάζε ζθηθηήξαο κπνξεί λα ζηεξίμεη θαη λα ζπλδέζεη ηαηλία ή αγσγφ 

θπθιηθήο δηαηνκήο ζε νπιηζκφ, αιιά λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ επηκήθπλζε ηνπ 

ειεθηξνδίνπ γείσζεο. Οη ζθηθηήξεο έρεη απνδεηρζεί έπεηηα απφ εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο φηη 

πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη αλά 2m πεξίπνπ, ψζηε λα δηαηεξείηαη πιήξσο θαη αζθαιψο ε 

ιεηηνπξγία ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο.  
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ρήκα 3.19:Ηιεθηξόδην ζεκειηαθήο γείσζεο κε ράιθηλε ηαηλία
[15] 

 

3.6.2   Τιηθά θαη ζηήξημε ηνπ αγσγνύ γείσζεο 

Ο αγσγφο γείσζεο απνηειείηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ γπκλφ αγσγφ, ν νπνίνο ζπλδέεη ην 

ειεθηξφδην γείσζεο κε ηνλ αθξνδέθηε ή ηνλ δπγφ γείσζεο. Ο αγσγφο απηφο πξέπεη λα έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα αγσγήο ηνπ ξεχκαηνο ζθάικαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο, λα αληέρεη ηηο κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο θαη λα κελ ππφθεηληαη ζε δηάβξσζε. 

Ο αγσγφο γείσζεο, φπσο θαη ην ειεθηξφδην γείσζεο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ εληαίν γπκλφ 

αγσγφ θαη λα απνθεχγνληαη νη ελψζεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεθηξηθή ζπλέρεηα ηνπ 

πιηθνχ. Αλ θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ, ηφηε πξέπεη νη ελψζεηο λα είλαη ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο 

θαη νη ζχλδεζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη απφ ην ίδην πιηθφ, λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα άγνπλ ην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο θαη λα κελ αιινηψλνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ ηνπ αγσγνχ γείσζεο. 

Αληίζηνηρα κε ην ειεθηξφδην γείσζεο, έηζη θαη ν αγσγφο γείσζεο αλ εγθηβσηίδεηαη εληφο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ζηεξίδεηαη ζηνλ νπιηζκφ αλά 2m κε ηνπο εηδηθνχο ζθηθηήξεο, 
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επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε ηζνδπλακηθή ζχλδεζε γείσζεο θαη νπιηζκνχ ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο, ν 

αγσγφο πξνζηαηεχεηαη απφ ηε δηάβξσζε θαη ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. Ζ δηαδξνκή ηνπ 

αγσγνχ γείσζεο απφ ην ειεθηξφδην σο ηνλ αθξνδέθηε ή ην δπγφ πξέπεη λα έρεη ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ κήθνο. 

Ζ επηινγή ηνπ πιηθνχ ηνπ αγσγνχ γείσζεο γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ απνθπγή ηνπ γαιβαληθνχ 

θαηλνκέλνπ κεηαμχ ηνπ αγσγνχ θαη ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ ηεο δηάηαμεο ηεο ζεκειηαθήο 

γείσζεο κε ηα νπνία ζα ζπλδεζεί, φπσο νη ζθηθηήξεο, νη αθξνδέθηεο, νη δπγνί θαη ην 

ειεθηξφδην γείσζεο. Αλ πξέπεη ν αγσγφο λα εμέιζεη ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη λα ζαθηεί εληφο 

ηνπ εδάθνπο κέρξη λα θηάζεη ζηνλ αθξνδέθηε γείσζεο, ηφηε επηιέγεηαη απνθιεηζηηθά 

ράιθηλνο αγσγφο, αλεμάξηεηα απφ ην πιηθφ ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο κε ην ειεθηξφδην γείσζεο θαη ηνλ αθξνδέθηε ζπλήζσο 

γίλεηαη κε ζθηθηήξα ηδίνπ πιηθνχ κε εθείλνπ ηνπ αγσγνχ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε 

πνηφηεηα ζχλδεζεο. Ζ κεραληθή ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο κεξψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα κελ πξνμελνχληαη θζνξέο ή βιάβεο ζηα ππφ ζχλδεζε ζεκεία θαη ε δηέιεπζε 

ηνπ ξεχκαηνο ζθάικαηνο λα κελ πξνθαιεί ζπηλζήξεο ή ππεξζέξκαλζε ζηελ επαθή 

ζχλδεζεο. 

3.6.3   Τιηθά θαη ζηήξημε ηνπ αθξνδέθηε ή ηνπ δπγνύ γείσζεο 

Ο θχξηνο αθξνδέθηεο γείσζεο είλαη ην κέζν ζχλδεζεο ηνπ αγσγνχ γείσζεο κε ηνλ θχξην 

αγσγφ πξνζηαζίαο θαη ηνπο αγσγνχο ησλ ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ. Ο θχξηνο αθξνδέθηεο 

πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα άγεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα ζθάικαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

θαζψο επίζεο θαη λα θέξεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνρέο γηα ηε ζχλδεζε ησλ αγσγψλ ρσξίο ηελ 

χπαξμε κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ. Ζ ζχλδεζε θαη απνζχλδεζε ησλ αγσγψλ πξέπεη λα 

γίλεηαη κφλν κε εξγαιείν, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ηπραία απνζχλδεζε ηνπο. 

Ζ πιένλ θαηάιιειε ιχζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αθξνδέθηε γείσζεο, ψζηε λα κελ 

θαηαζηξαθεί θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, είλαη λα 

ηνπνζεηείηαη έλαο αθξνδέθηεο γείσζεο ζε θάζε πξνβιεπφκελε ζέζε, ν νπνίνο ιφγσ ηεο 

ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ηνπ θαη κνξθήο ηνπ δελ πξνεμέρεη απφ ην ζθπξφδεκα, νπφηε δελ είλαη 

εχθνιε ε θαηαζηξνθή ηνπ. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε άκεζε ζχλδεζε ησλ αγσγψλ . 
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Ζ ζέζε ηνπ αθξνδέθηε πξέπεη λα επηιέγεηαη ψζηε λα είλαη επηζθέςηκνο θαη ειέγμηκνο. 

πλήζσο ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε 1m απφ ην έδαθνο εγθηβσηηζκέλνο εληφο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ππνζηπιψκαηνο ή ηνηρίνπ. Αλ ε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη είλαη σο θχξηνο 

αθξνδέθηεο γείσζεο, ηφηε ζπλήζσο εγθαζίζηαηαη πεξίπνπ 50cmθάησ απφ ηε βάζε ηνπ 

γεληθνχ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηεο εγθαηάζηαζεο. Αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απιά γηα 

ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο, ηφηε ηνπνζεηείηαη εθεί πνπ ειαρηζηνπνηνχληαη ηα κήθε ησλ αγσγψλ. 

3.6.4   Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο 

ε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα βειηησζεί ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο, ηνπνζεηείηαη δηάηαμε 

γείσζεο εθηφο ηεο ζεκειίσζεο. Ζ ζχλδεζε ηνπ επηπιένλ ζπζηήκαηνο γείσζεο κε ηε 

ζεκειηαθή πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κέζσ αλακνλψλ απφ ράιθηλνπο αγσγνχο ή ράιθηλεο 

ηαηλίεο γείσζεο, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε ζχλδεζε απφ δηάβξσζε, ζηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ 

εδάθνπο ή ζηε ζηάζκε ζεκειίσζεο, αλάινγα κε ην ζηάδην θαηαζθεπήο. 

Ζ πξνέθηαζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ 

ζπζηεκάησλ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθηηληθά ειεθηξφδηα, ειεθηξφδηα ηχπνπ ξάβδνπ 

ή γεησηέο ηχπνπ «Δ». Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο 

είλαη εμαηξεηηθά πςειή, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε κίγκαηνο εηδηθψλ βειηησηηθψλ κε ζθπξφδεκα ή 

άκκν εληφο ηνπ ξήγκαηνο ή ηεο νπήο ηνπνζέηεζεο ησλ γεησηψλ.  

Γηα ηε βέιηηζηε απφδνζε ηεο πξφζζεηεο γείσζεο ζα πξέπεη ε ηαηλία λα δηαηεξεί ηελ 

θαηαθνξπθφηεηα ηεο ζε θάζε πεξίπησζε. Έηζη ε ηαηλία ζηεξίδεηαη αλά 2m κε νξζνζηάηεο – 

ζηεξίγκαηα απφ ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν ράιπβα. Ζ εηδηθή κνξθή ησλ νξζνζηαηψλ, ε 

ζηηβαξφηεηα ηνπο θαη ν νδεγφο έκπεμεο ηνπο επηηξέπνπλ ηε δηαηήξεζε ζηαζεξνχ χςνπο 

50mm απφ ην έδαθνο ηεο ηαηλίαο. 
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ρήκα 3.20:Απαηηνύκελα πιηθά θαη δηαζηάζεηο γηα επέθηαζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο κε ξάβδνπο
[15]

 

Πίλαθαο 3.7: Πίλαθαο ελδεηθηηθψλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζεκειηαθήο 

γείσζεο κε ράιθηλε ηαηλία βάζεη ηεο πεξηκέηξνπ ηεο ζεκειίσζεο
[15]

 
Tαηλία 

ραιθνύ 

Πεξίκεηξνο 

θηηξίνπ [m] 

Κνπινύξε

ο ηαηλίαο 

[ηκρ] 

θηθηήξεο 

νπιηζκνύ 

[ηκρ] 

θηθηήξεο 

ηαηλίαο 

30mm 

[ηκρ] 

Αγσγόο 

ράιθηλνο 

35mm
2
[

m] 

θηθηήξεο 

νπιηζκνύ-

αγσγνύ 

[ηκρ] 

Αθξνδέθηε

ο γείσζεο 

[ηκρ] 

θηθηήξεο 

ηαηλίαο/αγσγν

ύ 

35mm
2
 [ηκρ] 

θηθηήξεο 

αγσγνύ 

35mm
2
 

[ηκρ] 

25x2mm 1÷18 1x20m 10 2 5 5 2 5 2 

19÷45 1x20m + 

1x30m 

20 3 10 10 5 5 5 

46÷55 2x30m 25 3 10 10 5 5 5 

56÷75 1x20m + 

2x30m 

30 4 10 10 5 5 5 

76÷115 4x30m 55 5 10 10 5 5 5 

30x2mm 1÷18 1x20m 10 2 10 5 2 5 2 

19÷45 1x20m + 

1x30m 

20 3 10 10 5 5 5 

46÷55 2x30m 25 3 10 10 5 5 5 

56÷75 1x20m + 

2x30m 

30 4 10 10 5 5 5 

76÷115 4x30m 55 5 10 10 5 5 5 

Έρνπλ πξνβιεθζεί δχν αθξνδέθηεο γείσζεο γηα ηνλ γεληθφ πίλαθα δηαλνκήο θαη ηα κεηαιιηθά δίθηπα. Γηα ηα κεγάια θηίξηα 

έρνπλ πξνβιεθζεί ηξεηο επηπιένλ αθξνδέθηεο, έλαο γηα ην ιεβεηνζηάζην, έλαο ζην θξεάηην ηνπ αλειθπζηήξα θαη έλαο γηα ηε 

Γ.Δ.Ζ., εάλ απαηηεζεί. 
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4 O
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

“ΑNTIKEΡΑΤΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ” 

 

4.1 Δηζαγσγή 

Σν πξφηππν πνπ νξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ελφο ζπζηήκαηνο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο είλαη ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305-2:2006. 

χκθσλα κε ην πξφηππν απηφ, νη θπξηφηεξνη παξάκεηξνη, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα, αιιά θαη ηε ζηάζκε πξνζηαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

είλαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ε γεηηλίαζε ηεο κε θπζηθά ή ηερλεηά ζηνηρεία 

ηδίνπ ή κεγαιχηεξνπ χςνπο, νη δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο, ην πεξηερφκελν θαη ε ρξήζε ηεο. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θξηζεί απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα πξνζηαζία απφ 

θεξαπλνπιεμία, ηφηε βάζεη ηνπ ίδηνπ πξνηχπνπ ππνινγίδεηαη ε ζηάζκε πξνζηαζίαο πνπ 

απαηηείηαη λα εθαξκνζηεί. Οη ζηάζκεο πξνζηαζίαο είλαη ηέζζεξεηο (I, II, III, IV)κε 

απζηεξφηεξε θαη πιένλ απαηηεηηθή ηελ πξψηε ζηάζκε (Η).  

Σν ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζρεδηάδεηαη φπσο νξίδνπλ ηα Δπξσπατθά 

Πξφηππα ζεηξάο ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 61643, ζχκθσλα κε ηε ζηάζκε πξνζηαζίαο 

πνπ ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Σν πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305-3:2006 νξίδεη ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαη ζθνπφο ηνπ είλαη λα πξνζηαηεχεη ην δνκηθά 

ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο απφ άκεζα θαη πιεπξηθά θεξαπληθά πιήγκαηα. Αθνχ ζπιιεθζεί ν 

θεξαπλφο, πξέπεη ην θεξαπληθφ ξεχκα λα δηνρεηεχεηαη ζηε γε κε αζθάιεηα, ρσξίο ηελ 

εκθάληζε ηάζεσλ επαθήο ζε πξνζβάζηκα απφ ηνλ άλζξσπν ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο, 

ειεθηξηθά ηφμα ή επηθίλδπλνη ζπηλζεξηζηέο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην ζχζηεκα 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο εγθαζίζηαηαη πάλσ ζηελ θαηαζθεπή θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ε θαηαζθεπή είλαη εχθιεθηε ή πεξηέρεη εχθιεθηα πιηθά πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπάδεηαη 

απνκνλσκέλν εμσηεξηθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο.
[28]
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4.2 Γεληθά πεξί θεξαπλνπιεμίαο 

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη θεξαπλνχ. Ο γξακκηθφο, ν νπνίνο είλαη ν πιένλ ζπλεζηζκέλνο θαη 

ν ζθαηξηθφο, ηνπ νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά είλαη εμαηξεηηθά απξφβιεπηε θαη δελ είλαη γλσζηά 

πνιιά πξάγκαηα γηα απηφλ. Οη ζθαηξηθνί θεξαπλνί εκθαλίδνληαη κε κνξθή ζθαίξαο αεξίσλ 

δηακέηξνπ πεξίπνπ 20cm. Οη θεξαπλνί απηνί είλαη αθίλδπλνη γηα ηνλ άλζξσπν θαη πξνθαινχλ 

θαηά θχξην ιφγν κφλν πιηθέο δεκηέο. Ο πιένλ ζπλεζηζκέλνο ηχπνο θεξαπλνχ είλαη ν 

γξακκηθφο. Ζ εθθέλσζε απηή νλνκάδεηαη θαη νιηζζαίλνπζα. Γηα ηνλ αξρηθφ ζρεκαηηζκφ ηεο 

αξθεί ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 8 κε 10 kV/m. Έηζη, 

φηαλ ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ηεο αηκφζθαηξαο μεπεξάζεη ηα 8 πεξίπνπ kV/m ηφηε 

απφ ην ζχλλεθν ζρεκαηίδεηαη ν νρεηφο, ν νπνίνο θαηεπζχλεηαη πξνο ηε Γε κε ηαρχηεηα 

20.000km/sec. 

Σν ξεχκα ηεο θχξηαο εθθέλσζεο ηνπ θεξαπλνχ έρεη ηε κνξθή απεξηνδηθήο ηαιάλησζεο, 

δειαδή κνηάδεη κε έλα θξνπζηηθφ ξεχκα. Ζ κέγηζηε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο ηεο θχξηαο 

εθθέλσζεο παίξλεη εμαηξεηηθά κεγάιεο ηηκέο, παξά ην γεγνλφο φηη ην ξεχκα ηνπ νδεγνχ ηνπ 

νρεηνχ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ κεξηθψλ Amperes. Έρεη κεηξεζεί θξνπζηηθφ ξεχκα 

θεξαπλνπιεμίαο 200kA, ελψ ππνινγίδεηαη φηη έρνπλ ππάξμεη θεξαπλνί ηεο ηάμεσο ησλ 

500kA. πλήζσο φκσο νη εληάζεηο ησλ θξνπζηηθψλ ξεπκάησλ ησλ θεξαπλψλ είλαη ηεο 

ηάμεσο ησλ 20kAθαη θάησ, ελψ ην 85% ησλ θεξαπληθψλ πιεγκάησλ παξνπζηάδνπλ ξεχκα 

θάησ ησλ 60kA. Σα δεπηεξεχνληα ξεχκαηα δηαξθνχλ κεξηθά δέθαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ κε 

εληάζεηο 20Α κε 100Α. 
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ρήκα 4.1:Σππηθή κνξθή κεηαβνιήο θξνπζηηθνύ ξεύκαηνο.
[20] 

 

Οη ζπλέπεηεο ηεο πηψζεηο ηνπ θεξαπλνχ είλαη φκνηεο κε απηέο απφ ηε δηέιεπζε ελφο 

πνιχ ηζρπξνχ ξεχκαηνο δηακέζσ θάπνηνπ αγσγνχ, εκηαγσγνχ ή κνλσηήξα. Σα θαηλφκελα 

απηά είλαη: 

1. Θεξκηθά θαηλφκελα: Ζ ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε δηέιεπζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δηακέζνπ ελφο αγσγνχ είλαη αλάινγε ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο 

έληαζεο. πλεπψο, θαηά ην θεξαπληθφ πιήγκα παξάγνληαη εμαηξεηηθά κεγάιεο 

πνζφηεηεο ζεξκφηεηαο, κε απνηέιεζκα ζπρλά λα παξαηεξνχληαη ηήμεηο 

ξαδηνθσληθψλ θεξαηψλ θαη ιεπηψλ ζηδεξέλησλ ζπξκάησλ. 

2. Ζιεθηξνδπλακηθά θαηλφκελα: Οη δπλάκεηο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαηά 

ηελ πηψζε ηνπ θεξαπλνχ κπνξεί λα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθέο ή 

ειεθηξνδπλακηθέο. Οη δπλάκεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην ξεχκα κέζα απφ ην 

καγλεηηθφ πεδίν θηάλνπλ κέρξη ην 1kg/m θαη είλαη εληειψο αθίλδπλεο. Ηζρπξέο 

φκσο δπλάκεηο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε ζέζεηο φπνπ ην ξεχκα ηνπ 

θεξαπλνχ δηαθιαδίδεηαη ζε δχν αγσγνχο θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζην 

καγλεηηθφ πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ άιινλ. 
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3. Ζιεθηξνρεκηθέο δξάζεηο: Σν θαηλφκελν απηφ αθνινπζεί γεληθά ηνπο λφκνπο 

ηεο ειεθηξνρεκείαο. Γηα παξάδεηγκα θεξαπληθφ θνξηίν 100Α πξνθαιεί 

ειεθηξνιπηηθή απνζχλζεζε 30mgr ζηδήξνπ ή ηζνδχλακεο πνζφηεηαο 

ςεπδαξγχξνπ ή κνιχβδνπ ζηα ζεκεία εμφδνπ ηνπ θεξαπλνχ, δειαδή ζηα 

ζεκεία γείσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο 

γείσζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

απνζπλζέζεηο απηέο. 

4.3 ρεδηαζκόο Δμσηεξηθνύ πζηήκαηνο Αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο πζηήκαηνο Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο (ΑΠ) ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 – 3:2006 κεηψλεη ζην ειάρηζην δπλαηφ ηνλ θίλδπλν δεκηψλ ζηελ 

θαηαζθεπή θαη ζην πεξηερφκελφ ηεο. Παξάιιεια, κεηψλεηαη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ή 

απψιεηαο αλζξψπηλεο δσήο ζε πεξηπηψζεηο απμεκέλεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θεξαπληθνχ 

πιήγκαηνο. Σν χζηεκα Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο ρσξίδεηαη ζε εμσηεξηθφ θαη 

εζσηεξηθφ.  

 

4.3.1   Δμσηεξηθό ύζηεκα Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο 

Έλα εμσηεξηθφ ΑΠ απνηειείηαη απφ ηξία γεληθά κέξε: 

1. Σν ζπιιεθηήξην ζχζηεκα 

2. Σν ζχζηεκα αγσγψλ θαζφδνπ 

3. Σν ζχζηεκα γείσζεο  

 
Σςλλεκηήπιο ζύζηημα

Σύζηημα αγωγών

καθόδος

Σύζηημα γείωζηρ

Σςλλεκηήπιο ζύζηημα

Σύζηημα αγωγών

καθόδος

Σύζηημα γείωζηρ  
 

ρήκα 4.2:Κχξηα κέξε εμσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο
[28]
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4.3.2   Σν ζπιιεθηήξην ύζηεκα 

Σν ζπιιεθηήξην παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηνπ θεξαπλνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο, 

πξνζηαηεχνληαο ηα δνκηθά κέξε ηεο απφ θαηαζηξνθή. Σν ζπιιεθηήξην ζχζηεκα 

εγθαζίζηαηαη ζε ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο πνπ κπνξνχλ λα δερηνχλ άκεζν πιήγκα θαη θπξίσο 

ηηο γσλίεο, ηηο αθκέο θαη ηηο πξνεμνρέο ηεο θαηαζθεπήο.   

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπιιεθηεξίνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή κίαο 

απφ ηηο παξαθάησ κεζφδνπο:  

1. Μέζνδνο ηεο θπιηόκελε ζθαίξα: Ζ κέζνδνο ηεο θπιηφκελεο ζθαίξαο απνηειεί ην 

ζεσξεηηθφ κνληέιν ζρεδηαζκνχ θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε 

θαηαζθεπή. Δθαξκφδνληαο απηή ηε κέζνδν, ε ρσξνζέηεζε ηνπ ζπιιεθηεξίνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη θαηάιιειε, εάλ θαλέλα ζεκείν ηεο ππφ πξνζηαζία θαηαζθεπήο, δελ 

έξρεηαη ζε επαθή κε κία ζθαίξα αθηίλαο R, πνπ θπιίεηαη ζην έδαθνο, γχξσ θαη ζηελ 

θνξπθή ηεο θαηαζθεπήο πξνο φιεο ηηο δηεπζχλζεηο. Ζ ζθαίξα πξέπεη λα εθάπηεηαη 

κφλν ζην έδαθνο θαη ζην ζπιιεθηήξην ζχζηεκα.       

2. Μέζνδνο ηεο γσλίαο πξνζηαζίαο: Ζ κέζνδνο ηεο γσλίαο πξνζηαζίαο εθαξκφδεηαη 

ζε απιέο θαηαζθεπέο αιιά πεξηνξίδεηαη ζε κέγηζην χςνο ησλ 60 κέηξσλ (γηα ζηάζκε 

πξνζηαζίαο IV) 

3. Μέζνδνο ησλ βξόρσλ: Ζ κέζνδνο ησλ βξφρσλ εθαξκφδεηαη ζε θαηαζθεπέο κε 

επίπεδεο ή επηθιηλείο νξνθέο κεγάινπ εκβαδνχ.   

 

Ζ αθηίλα ηεο θπιηφκελεο ζθαίξαο, ε γσλία πξνζηαζίαο θαζψο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ 

βξφρσλ εμαξηψληαη απφ ηελ ζηάζκε πξνζηαζίαο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ 

εθηίκεζε/δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ (Risk analysis).      

 

Μέθοδος κσλιόμενης ζθαίρας 
Μέθοδος γωνίας 

προζηαζίας 
Μέθοδος βρότων 

R

R R

Συλλεκτήριο Σύστημα

R

R R

Συλλεκτήριο Σύστημα

 

A

α

h t

OB C

A

α

h t

OB C  
 

 

ρήκα 4.3:Βαζηθέο κέζνδνη ζρεδηαζκνχ ζπιιεθηεξίνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 – 3  
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Πίλαθαο 4.1: Πίλαθαο απαηηήζεσλ ζρεδίαζεο ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

αλάινγα ηε Risk Analysis
[28]

 

 

ηάζκε 

Πξνζηαζία

ο 

Αθηίλα 

θπιηόκελεο 

θαίξαο 

R(m) 

Ύςνο Καηαζθεπήο 

h(m) 
Γηαζηάζεη

ο Βξόρσλ 

(m) 20 30 45 60 

  
Γσλία πξνζηαζίαο 

(min) 
 

Η 20 Σν χςνο θαηαζθεπήο 

πξνθχπηεη απφ ην 

δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί 

5 

Η Η 30 10 

Η ΗΗ 45 15 

Η V 60 20 

 

 

 
ρήκα 4.4:Γηάγξακκα ππνινγηζκνχ χςνπο δηάηαμεο πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηε ζηάζκε 

πξνζηαζίαο  

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπιιεθηεξίνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε κεηαιιηθψλ 

ξάβδσλ (αθίδσλ) ή αγσγψλ, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη είηε ηεηακέλνη είηε ζε κνξθή θιεηζηνχ 

βξφρνπ. Παξάιιεια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηζηνί γηα ηελ πξνζηαζία εηδηθψλ 

θαηαζθεπψλ ή εθηεζεηκέλσλ επίπεδσλ πεξηνρψλ.   

Δπίζεο γηα φια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απνζηάζεηο 

αζθαιείαο απφ ην ζπιιεθηήξην ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 

ΔΝ 62305–3:2006. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα κεηαιιηθά κέξε ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη 

ηζνδπλακηθά κε ην ζπιιεθηήξην ζχζηεκα. 

 

 



 

71 

 

4.3.3   Σν ζύζηεκα αγσγώλ θαζόδνπ 

Σν ζχζηεκα αγσγψλ θαζφδνπ ζπλδέεη κε ηελ πην ζχληνκε δηαδξνκή ην ζπιιεθηήξην 

ζχζηεκα κε ην ζχζηεκα γείσζεο. Οη αγσγνί θαζφδνπ ηνπνζεηνχληαη πεξηκεηξηθά ηεο 

θαηαζθεπήο θαη είηε εγθηβσηίδνληαη ζην ζθπξφδεκα ησλ ππνζηπισκάησλ ηεο είηε είλαη 

νξαηνί.   

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305–3:2006 ην πιήζνο ησλ αγσγψλ 

θαζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ. Σν ειάρηζην πιήζνο αγσγψλ είλαη δχν 

αγσγνί θαζφδνπ. Οη ηππηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηελ ζηάζκε 

πξνζηαζίαο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ εθηίκεζε/δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Ζ ρξήζε πνιιψλ 

αγσγψλ θαζφδνπ βνεζάεη ζηνλ θαιχηεξν θαηακεξηζκφ ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο, κεηψλεη 

ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο ειεθηξηθψλ ηφμσλ, ελψ παξάιιεια ειαηηψλεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηαζθεπήο πνπ νθείιεηαη ζηελ έληαζε ηνπ 

θεξαπλνχ.   

Ζ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ θαζφδνπ κεηαμχ ηνπο ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο δηεπθνιχλεη 

ηελ ηζνκεξή θαηαλνκή ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο αλεμάξηεηα απφ ην ζεκείν θεξαπληθνχ 

πιήγκαηνο ζηελ θαηαζθεπή. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 – 3 ζε 

θαηαζθεπέο κε χςνπο κεγαιχηεξν απφ 20m πξνηείλεηαη λα ππάξρεη πεξηκεηξηθή ζχλδεζε ησλ 

θαζφδσλ αλά 10 έσο 20 κέηξα. Όπσο θαη κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπιιεθηεξίνπ ζπζηήκαηνο 

έηζη θαη ζην ζχζηεκα θαζφδνπ γηα φια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη απνζηάζεηο αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 

62305 – 3 ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο κε ηνπο 

αγσγνχο θαζφδνπ. 

 

Πίλαθαο 4.2: Σππηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ αγσγψλ θαζφδνπ
 [28]

 

 

ηάζκε πξνζηαζίαο 
Σππηθέο απνζηάζεηο 

(m) 

I 10 

I I 10 

I II 15 

IV 20 
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4.3.4   Σν ζύζηεκα γείσζεο 

Ζ γείσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο είλαη ζεκαληηθφ λα πεηχρεη ηελ 

εθθφξηηζε ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο δεκηνπξγψληαο κηθξέο δηαθνξέο δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ 

αγψγηκσλ κεξψλ κηαο θαηαζθεπήο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηνξίζεη ηηο βεκαηηθέο 

ηάζεηο θαη ηηο ηάζεηο επαθήο (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ) πνπ 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ.   

εκαληηθφ ζηνηρείν ζην ζχζηεκα γείσζεο ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο είλαη ε 

ζχλζεηε αληίζηαζε ηνπ, αθνχ ην θεξαπληθφ ξεχκα πεξηέρεη πςειέο ζπρλφηεηεο. Ζ ζχλζεηε 

αληίζηαζε επεξεάδεηαη απφ ην κήθνο θαη ηε γεσκεηξία ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο θαη γηα ην 

ιφγν απηφ έρεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ε κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο, 

παξά ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο. Παξφια απηά, ζπληζηάηαη κηα ρακειή ηηκή ηεο 

αληίζηαζεο γείσζεο.  

Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα γείσζεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο έρεη σο βαζηθή 

πξνυπφζεζε ην ειεθηξφδην λα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν θνληά ζηνπο αγσγνχο θαζφδνπ.  

Έλα ζχζηεκα γείσζεο ην νπνίν έρεη ρακειή ηηκή αληίζηαζεο, δειαδή ηεο ηάμεσο ησλ 10Χ, 

αιιά είλαη ζε κηα κεγάιε απφζηαζε απφ ηνπο αγσγνχο θαζφδνπ δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ 

ζηελ εθθφξηηζε θεξαπληθνχ ξεχκαηνο.  

Απφ ηελ άπνςε ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηελ θαιχηεξε ιχζε απνηειεί κηα 

εληαία γείσζε ελζσκαησκέλε ζην θηίξην, ε νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη πιήξε πξνζηαζία, 

δειαδή αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ρακειήο 

ηάζεο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ. Έλα ηέηνην ζχζηεκα γείσζεο κπνξεί λα 

είλαη ε ζεκειηαθή γείσζε. 

 

4.4 ρεδηαζκόο Δζσηεξηθνύ πζηήκαηνο Αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο 

θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο είλαη λα 

πξνζηαηεχζεη αλζξψπνπο θαη ειεθηξηθέο, ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο θαη ζπζθεπέο απφ 

ππεξηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε θεξαπληθά πιήγκαηα.  

 

Οη ππεξηάζεηο απηέο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ είηε: 
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 Με ειεθηξηθή απνκφλσζε κεηαμχ ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 

 Με ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο. 

 

 

4.4.1   Ηιεθηξηθή απνκόλσζε 

 

Ζ ειεθηξηθή απνκφλσζε επηηπγράλεηαη εθφζνλ ε απφζηαζε [d] κεηαμχ ηνπ 

ζπιιεθηεξίνπ ζπζηήκαηνο ή ησλ αγσγψλ θαζφδνπ θαη ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ απφζηαζε αζθαιείαο [s]: 

                                                 

( 4.25)                                  
 

Όπνπ: 

ki          Δμαξηάηαη απφ ηελ επηιεγείζα ζηάζκε πξνζηαζίαο .  

kc      Δμαξηάηαη απφ ην θεξαπληθφ ξεχκα πνπ εθηηκάηαη φηη ζα δηέιζεη δηακέζνπ ησλ αγσγψλ 

θαζφδνπ . 

km        Δμαξηάηαη απφ ην πιηθφ κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαη ησλ 

κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο. 

L       Δίλαη ην κήθνο, ζε κέηξα, κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ πνπ εμεηάδεηαη θαη ηνπ πιεζηέζηεξνπ 

ζεκείνπ ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο. 

 

Πίλαθαο 4.3: Ηιεθηξηθή απνκόλσζε ΑΠ, ηηκέο ζπληειεζηή kI, αλάινγα κε ηε ζηάζκε πξνζηαζίαο 

 

ηάζκε πξνζηαζίαο ki 

Η 0,08 

ΗΗ 0,06 

III & IV 0,04 
 

Πίλαθαο 4.4: Ηιεθηξηθή απνκόλσζε ΑΠ, ηηκέο ζπληειεζηή kc, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ αγσγώλ θαζόδνπ 

 

Αξηζκόο αγσγώλ θαζόδνπ 

kc 

(Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

αλαηξέμηε ζηνλ πίλαθα C.1 ηνπ 

Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 – 3) 

1 1 

2 1     0,5 

4 ή πεξηζζφηεξνη 1     1/n 
 

 

 

Πίλαθαο 4.4: Ηιεθηξηθή απνκόλσζε ΑΠ, ηηκέο ζπληειεζηή km, αλάινγα κε ην πιηθό κεηαμύ ΑΠ θαη κεηαιιηθώλ 

ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο   

l
k

k
ks

m

c
i
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Τιηθό  km 

Αέξαο 1 

Άνπιν ζθπξφδεκα, Σνχβια  0,5 

εκείσζε 1 : Όηαλ παξεκβάιινληαη πνιιά κνλσηηθά πιηθά ζηε ζεηξά, ζπληζηάηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κηθξφηεξε ηηκή. 
εκείσζε 2 : Ζ ρξήζε άιισλ κνλσηηθψλ πιηθψλ είλαη ππφ εμέηαζε. 

 

4.4.2   Ιζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο 

Σν πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305–4:2006 πξνβιέπεη φηη πξέπεη ν φγθνο ηεο θαηαζθεπήο 

πνπ πξφθεηηαη λα πξνζηαηεπζεί λα ρσξίδεηαη ζε δψλεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

(Lightning Protection Zones – LPZ), ζε ζπλάξηεζε θπξίσο ηεο έληαζεο ησλ θεξαπληθψλ 

επηδξάζεσλ ζην ρψξν θαη δεπηεξεπφλησο ηεο δηειεθηξηθήο αληνρήο ησλ ππφ πξνζηαζία 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.    

 

Οη βαζηθέο δψλεο πξνζηαζίαο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Εψλε 0Α -LPZ 0A: ηε δψλε απηή ηα αληηθείκελα ππφθεηληαη ζε άκεζα θεξαπληθά 

πιήγκαηα θαη είλαη εθηεζεηκέλα ζε θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο 

επηδξάζεηο ρσξίο  απφζβεζε. 

 Εψλε 0Β - LPZ 0B: ηε δψλε απηή ηα αληηθείκελα δελ δέρνληαη άκεζα θεξαπληθφ 

πιήγκα ελψ είλαη εθηεζεηκέλα ζε θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο 

επηδξάζεηο  ρσξίο θακηά  απφζβεζε. 

 Εψλε 1 - LPZ 1: Σα αληηθείκελα ζηε δψλε απηή ππφθεηληαη ζε ηζρπξέο 

ειεθηξνκαγλεηηθέο επηδξάζεηο. 

 Εψλε 2 - LPZ 2: Σα αληηθείκελα ζηε δψλε απηή ππφθεηληαη ζε εμαζζεληζκέλεο 

ειεθηξνκαγλεηηθέο επηδξάζεηο, αλάινγα κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ 

πξνβιεθζεί ζηε δψλε LPZ 1. 

 Εψλε 3–LPZ 3: Μπνξνχλ λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο δψλεο φπνπ ζα αθνινπζεί 

πεξεηαίξσ εμαζζέληζε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ επηδξάζεσλ.    

 

Μέζα ζε θάζε δψλε φιεο νη ζπζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ην ίδην δπλακηθφ ψζηε λα κελ 

ππάξρεη θίλδπλνο δεκηνπξγίαο ζπηλζήξα κεηαμχ ηνπο. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

εθαξκφδνληαο ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ζε φια ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε ζπλδένληαο ηα 

κε ηελ γείσζε ηεο θαηαζθεπήο. Αγψγηκα αιιά ελεξγά κέξε φπσο ειεθηξνθφξνη αγσγνί δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ζπλδεζνχλ άκεζα κε ηελ γείσζε. Γηα ην ιφγν απηφ νη ελεξγνί αγσγνί 



 

75 

 

ζπλδένληαη κε ηελ γείσζε κέζσ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ νλνκάδνληαη απαγσγνί 

θεξαπληθψλ/θξνπζηηθψλ ξεπκάησλ θαη πεξηνξηζηέο ππεξηάζεσλ. Οη δηαηάμεηο απηέο 

εγθαζίζηαληαη ζηα φξηα δχν δσλψλ θαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηελ είζνδν ηεο ππφ 

πξνζηαζία ζπζθεπήο.  

 

Ζώνη 0Α

Εκτεθειμένα σε άμεσο

κεραυνικό πλήγμα, 10/350μs

Ζώνη 1 
Κεραυνικά ρεύματα, 10/350μs

Ζώνη 2, Κρουστικά

ρεύματα, 8/20μs

Ζώνη 3

Σημείο ιζοδςναμικήρ

ζύνδεζηρ

Ειζεπσόμενη ενεπγειακή

παποσή

Ειζεπσόμενο ομοαξονικό

καλώδιο

Ειζεπσόμενη

ηηλεπικοινωνιακή

παποσή

 
 

ρήκα 4.5: Εψλεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

 

 

4.4.3   Απαγσγνί θξνπζηηθώλ ππεξηάζεσλ 

Ο απαγσγφο έρεη ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη ηα ελεξγά κέξε κηαο ειεθηξηθήο θαη 

ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο απφ εηζεξρφκελεο ππεξηάζεηο κεηψλνληαο απηέο ζε επίπεδν 

ρακειφηεξν απφ ηελ δηειεθηξηθή αληνρή ησλ κνλσηηθψλ ησλ ππφ πξνζηαζία ζπζθεπψλ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ απαγσγψλ είλαη λα έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηελ ππφ πξνζηαζία ζπζθεπή.   

Σν πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 – 4 νξίδεη σο εκπεηξηθή κεζνδνινγία ε θαισδηαθή 

απφζηαζε ηνπ απαγσγνχ κέρξη ηελ ππφ πξνζηαζία ζπζθεπή λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10m. 

Γηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη μαλά απαγσγφο είηε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 

ζεκείν ζχλδεζήο ηνπ κέρξη θαη ηελ ππφ πξνζηαζία ζπζθεπή ζσξαθηζκέλν θαιψδην, φπνπ ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ε πηψζε ηάζεσο ζηα άθξα ηνπ θαισδίνπ 

ζχλδεζεο (απαγσγνχ – ππφ πξνζηαζία ζπζθεπήο) ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 
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62305– 4, ANNEX D, § D.2. Γηα ηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνχο ρξεηάδεηαη ην ζπλνιηθφ κήθνο 

θαη ηχπνο ηνπ θαισδίνπ ζχλδεζεο.  

 

Ζώνη 0

SPD, Τ1

Ζώνη 2

Ζώνη 3 Ειζεπσόμενη ηλεκηπική

παποσή

Ζώνη 1

SPD, Τ2SPD, Τ3

Η0

Η1Η1

Ππώηη βαθμίδα θωπάκιζηρ

Δεύηεπη βαθμίδα θωπάκιζηρ

Τπίηη βαθμίδα θωπάκιζηρ

Η2Η2

Η3

 
ρήκα 4.6: χλδεζε απαγσγψλ θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ ζηα φξηα ησλ δσλψλ θαη ζε 

απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 10m απφ ηελ ππφ πξνζηαζία ζπζθεπή, φπνπ Ζ είλαη ε έληαζε 

ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ  

 

 

χκθσλα κε ηα πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 61643 – 11 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 61643 – 21  ππάξρνπλ 

ηξεηο θαηεγνξίεο απαγσγψλ: 

 Δλεξγεηαθψλ δηθηχσλ Υακειήο Σάζεσο  

 Σειεπηθνηλσληψλ θαη ηειεελδείμεσλ 

 Τςειψλ ζπρλνηήησλ θαη νκναμνληθψλ θαισδίσλ 

4.4.4   Απαγσγνί ελεξγεηαθώλ δηθηύσλ Υακειήο Σάζεσο 

χκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 61643 - 11 νη απαγσγνί ελεξγεηαθψλ 

δηθηχσλ ρακειήο ηάζεσο  ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:   

 Type 1 (T1) – ClassI, πξσηεχνπζα πξνζηαζία απφ θεξαπληθά ξεχκαηα, Iimp 

(10/350κs), ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ άκεζα θεξαπληθά πιήγκαηα (πιήγκαηα πάλσ 

ζηελ θαηαζθεπή ή ζην δίθηπν πνπ ηελ ηξνθνδνηεί).  

 Σype 2 (T2) – ClassII, δεπηεξεχνπζα πξνζηαζία απφ θξνπζηηθά ξεχκαηα, Imax 

(8/20κs), ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ έκκεζα θεξαπληθά πιήγκαηα (πιήγκαηα θνληά 

ζηελ θαηαζθεπή ή ζην δίθηπν πνπ ηελ ηξνθνδνηεί). 
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 Σype 3 (T3) – ClassIΗI, ιεπηή πξνζηαζία απφ θξνπζηηθά ξεχκαηα, Isc (8/20κs) θαη 

θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο, Uoc (1.2/50κs).   

Οη απαγσγνί Σ1 εγθαζίζηαληαη ζπλήζσο ζηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο (π.ρ. γεληθφο 

πίλαθαο παξνρήο) ζηα φξηα ησλ δσλψλ LPZ 0Α – LPZ 1 ή LPZ 0Β – LPZ 1, πξνζθέξνληαο 

πξνζηαζία απφ θεξαπληθά ξεχκαηα (10/350κs) θαη έρνληαο ζηάζκε πξνζηαζίαο (Up) 

κηθξφηεξε απφ 4kV. 

Οη απαγσγνί Σ2 εγθαζίζηαληαη ζπλήζσο ζε δηάθνξα θνκβηθά ζεκεία ηεο 

εγθαηάζηαζεο (π.ρ. ππνπίλαθεο) ζηα φξηα ησλ δσλψλ LPZ 1 – LPZ 2, πξνζθέξνληαο 

πξνζηαζία απφ θξνπζηηθά ξεχκαηα (8/20κs) θαη έρνληαο ζηάζκε πξνζηαζίαο (Up) κηθξφηεξε 

απφ 2,5kV. 

Οη απαγσγνί Σ3 εγθαζίζηαληαη αλεμαξηήηνπ δψλεο αθξηβψο πξηλ απφ ηελ είζνδν κηαο 

επαίζζεηεο ζπζθεπήο πνπ πεξηέρεη ειεθηξνληθά θπθιψκαηα (π.ρ. ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, 

PLC θηι), πξνζθέξνληαο ιεπηή πξνζηαζία απφ θξνπζηηθά ξεχκαηα (8/20κs) θαη έρνληαο 

ζηάζκε πξνζηαζίαο (Up) κηθξφηεξε απφ 1,5kV. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ απαγσγψλ Σ3 είλαη λα πξνεγνχληαη ηνπιάρηζηνλ απαγσγνί Σ2.        

ηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπνζεηνχληαη νη Σ1 γηα πξσηεχνπζα πξνζηαζία πνπ 

απάγνπλ ην κέγηζην ηεο εηζεξρφκελεο ελέξγεηαο ηνπ θεξαπλνχ ελψ παξάιιεια πεξηνξίδνπλ 

ηηο θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο θάησ απφ 4kV. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη Σ2 θαη Σ3 γηα 

δεπηεξεχνπζα θαη ιεπηή πξνζηαζία νη νπνίνη απάγνπλ πνιχ κηθξφηεξν κέξνο ηεο αξρηθήο 

ελέξγεηαο θαζψο επίζεο απάγνπλ θξνπζηηθά ξεχκαηα νθεηιφκελα ζε έκκεζα θεξαπληθά 

πιήγκαηα.  Δπηπιέσλ πεξηνξίδνπλ ηηο θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο ζε ηηκέο κηθξφηεξεο ησλ 2,5kV 

θαη ησλ 1,5kV αληίζηνηρα.  

Οη αγσγνί ζχλδεζεο κε ηνπο απαγσγνχο δελ πξέπεη λα νδεχνπλ παξάιιεια κε άιινπο 

αγσγνχο. Δπίζεο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα πξνηείλεηαη νη αγσγνί ζχλδεζεο λα νδεχνπλ 

επζχγξακκα θαη ην κήθνο ηνπο λα κελ μεπεξλά ζπλνιηθά ηα 50cm. Οη απαγσγνί ζα πξέπεη λα 

ζπλδένληαη ζηελ ίδηα γείσζε κε απηή ηνπ ππφ πξνζηαζία θπθιψκαηνο.  
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4.4.5   Βαζηθέο απαηηήζεηο γηα εμαξηήκαηα ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

Σα πξφηππα ηεο ζεηξάο ΔΛΟΣ ΔΝ 501564 νξίδνπλ ηηο εξγαζηεξηαθέο απαηηήζεηο πνπ 

πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα πιηθά, ηηο ειάρηζηεο δηαζηάζεηο θαη ηε κνξθή ησλ αγσγψλ. Έηζη ηα 

πιηθά απηά θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305-3 γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο.  

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο, ην πιηθφ θαη ε 

κνξθή ζπιιεθηήξησλ αγσγψλ, πξνζηαηεπηηθψλ αγσγψλ θαη αγσγψλ θαζφδνπ ζπζηήκαηνο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 

 

Πίλαθαο 4.6: Διάρηζηεο δηαζηάζεηο, πιηθό θαη κνξθή ζπιιεθηήξησλ αγσγώλ θαη αγσγώλ θαζόδνπ ζπζηήκαηνο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 
[28]

 

Τιηθό Μνξθή Γηαηνκή εκεηώζεηο 

Υαιθφο 

Σαηλία 50mm
2 2mm min πάρνπο 

ηξνγγπιφο 50mm
2 8mm δηακέηξνπ 

Πνιχθισλνο 50mm
2 1,7mm min ϕ θιψλνπ 

ηξνγγπιφο 200mm
2 16mm δηακέηξνπ 

Υαιθφο 

Δπηθαζζηηεξσκέλνο 

Σαηλία 50mm
2 2mm min πάρνπο 

ηξνγγπιφο 50mm
2 8mm δηακέηξνπ 

Πνιχθισλνο 50mm
2 1,7mm min ϕ θιψλνπ 

ηξνγγπιφο 200mm
2 16mm δηακέηξνπ 

Αινπκίλην 

Σαηλία 50mm
2 3mm min πάρνπο 

ηξνγγπιφο 50mm
2 8mm δηακέηξνπ 

Πνιχθισλνο 50mm
2 1,7mm min ϕ θιψλνπ 

ηξνγγπιφο 200mm
2 16mm δηακέηξνπ 

Κξάκα Αινπκηλίνπ Σαηλία 50mm
2 2,5mm min πάρνπο 
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ηξνγγπιφο 50mm
2 8mm δηακέηξνπ 

Πνιχθισλνο 50mm
2 1,7mm min ϕ θιψλνπ 

ηξνγγπιφο 200mm
2 16mm δηακέηξνπ 

Υάιπβαο Θεξκά 

επηςεπδαξγπξσκέλνο 

Σαηλία 50mm
2 2,5mm min πάρνπο 

ηξνγγπιφο 50mm
2 8mm δηακέηξνπ 

Πνιχθισλνο 50mm
2 1,7mm min ϕ θιψλνπ 

ηξνγγπιφο 200mm
2 16mm δηακέηξνπ 

Αλνμείδσηνο 

Υάιπβαο 

Σαηλία 50mm
2 2mm min πάρνπο 

ηξνγγπιφο 50mm
2 8mm δηακέηξνπ 

Πνιχθισλνο 50mm
2 1,7mm min ϕ θιψλνπ 

ηξνγγπιφο 200mm
2 16mm δηακέηξνπ 

4.4.6   Πεξηγξαθή δνθηκώλ πιηθνύ 

Οη δνθηκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ην πιηθφ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

501641. Λακβάλνληαη ηξία δνθίκηα ηνπ πξνο δνθηκή πιηθνχ, φπσο ζχλδεζκνη, αθξνδέθηεο, 

πεξηιαίκηα, ζθηθηήξεο θαη ζπλδένληαη κε αγσγνχο πνπ ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο ζπληζηά ηε 

ρξήζε ηνπο. Ζ κνξθή ηεο ζχλδεζεο είλαη ζχκθσλε κε απηή πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

Αλ ν θαηαζθεπαζηήο ζεσξεί φηη ην πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξαπάλσ απφ κία 

κνξθή ζχλδεζεο, ηφηε πξέπεη λα δνθηκαζηεί ην πιηθφ κε φιεο ηηο κνξθέο ζχλδεζεο. Οκνίσο 

ζπκβαίλεη θαη γηα πιηθφ, γηα παξάδεηγκα ζπλδέζκνπο θαηαζθεπαζκέλν απφ δηαθνξεηηθφ 

κέηαιιν. Ζ ζχζθημε πξαγκαηνπνηείηαη κε ξνπή πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

Αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ εμαξηήκαηνο, πεξλά ζεηξά πεξηβαιινληηθήο γήξαλζεο 

δηάξθεηαο 10-28 εκεξψλ. Ζ αθξηβήο δηάξθεηα θαζνξίδεηαη απφ ηε ρξήζε, δειαδή πάλσ ή 

θάησ απφ ην έδαθνο. 



 

80 

 

Μεηά ηελ πεξηβαιινληηθή γήξαλζε, ην δνθίκην πξέπεη λα θαηαπνλεζεί ηξεηο θνξέο κε 

ξεχκα δνθηκήο 100kA θπκαηνκνξθήο 10/350 κs γηα ηνλ ηχπν «Ζ», δειαδή βαξέσο ηχπνπ θαη 

50kA θπκαηνκνξθήο 10/350 κs γηα ηνλ ηχπν «Ν», δειαδή θαλνληθνχ ηχπνπ. 

Σα θξηηήξηα επηηπρνχο νινθιήξσζεο ησλ δνθηκψλ ηθαλνπνηνχληαη αλ: 

 Γελ ππάξρνπλ ραιαξά κέξε ηνπ ζπλδέζκνπ 

 Ζ αληίζηαζε δηάβαζεο κεηξνχκελε κε πεγή 10Α είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1mΧ 

 Ζ ξνπή ιπζίκαηνο δελ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 25% ηεο ξνπήο ζχζθημεο θαη φρη 

κεγαιχηεξε ηνπ 50% 

 

Πίλαθαο 4.7: Βήκαηα απαηηνύκελσλ δνθηκώλ 
[28]

 

Βήκαηα Πεξηγξαθή Γνθηκώλ 

1 Πξνεηνηκαζία ηξηψλ δνθηκίσλ θαη ζχλδεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο 

κνξθέο 
2 χζθημε κε θαζνξηζκέλε ξνπή 

3 Σερλεηή γήξαλζε αλάινγα κε ην πιηθφ θαη ηε ρξήζε ηνπ εμαξηήκαηνο 

4 Ζιεθηξηθέο δνθηκέο κε θξνχζεηο γηα θάζε δνθίκην 

5a Μέηξεζε αληίζηαζε ζπλέρεηα  <1mΧ 

5b Έιεγρνο ξνπήο ιχζεο 

6 χληαμε δειηίνπ απνηειεζκάησλ δνθηκίσλ 
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5 O
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

“MEΘΟΓΟΙ ΜΔΣΡΗΔΩΝ     

ΑΝΣΙΣΑΗ ΓΔΙΩΗ ” 

 

5.1 Μέζνδνο κέηξεζεο ηηκήο αληίζηαζεο 

Σα ζπζηήκαηα αληίζηαζεο γείσζεο είλαη ην βέιηηζην λα κεηξεζνχλ γηα ηελ ηηκή 

αληίζηαζεο γείσζεο πνπ εκθαλίδνπλ ακέζσο κφιηο νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπο, δηφηη αλ 

ε κέηξεζε πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ ζχλδεζε ηεο γείσζεο, ε ηηκή αιινηψλεηαη θαζψο 

κπνξεί ζην ζχζηεκα γείσζεο λα ζπλδένληαη ην ζχζηεκα χδξεπζεο, ζέξκαλζεο θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα γίλεηαη απνζχλδεζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέηξεζε, εθηφο θαη αλ είλαη απνιχησο βέβαην φηη ε εγθαηάζηαζε είλαη 

εληειψο απνκνλσκέλε απφ νπνηαδήπνηε πεγή ελέξγεηαο. Απηφ γηαηί ππάξρεη εμαηξεηηθά 

κεγάινο θίλδπλνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ν αγσγφο γείσζεο απηφο θαζαπηφο ή εθηεζεηκέλα 

αγψγηκα κέξε ή κεηαιιηθά μέλα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο λα ηεζνχλ ππφ επηθίλδπλε γηα 

ηνλ άλζξσπν ηάζε. 

Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο είλαη: 

 ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο, ε νπνία πνηθίιιεη απφ επνρή ζε επνρή θαη επεξεάδεη 

ηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο 

 ηα δηάθνξα κεηαιιηθά δίθηπα εγθαηαζηάζεσλ ηεο πεξηνρήο, φπσο θαιψδηα, 

δίθηπα χδξεπζεο, πεξηθξάμεηο, ζεκειηψζεηο 

 ηπρφλ θαζνδηθά ξεχκαηα πνπ δηαξξένπλ ηε γε 

 ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο 

 ε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο κε άιιεο εγθαηαζηάζεηο 

 ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ πνπ ζπλδέεη ην φξγαλν κέηξεζεο κε ηα ειεθηξφδηα. 

 

Αλ ε κέηξεζε έρεη 5% αθξίβεηα ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθή, ελψ πξνζεγγίζεηο ηεο 

ηάμεο ηνπ 20% κπνξεί λα γίλνπλ απνδεθηέο, φηαλ δελ είλαη εθηθηφ λα γίλεη πην αμηφπηζηε 

κέηξεζε. 

Παξά ην γεγνλφο φηη είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο 

γείσζεο, είλαη εληειψο απαξαίηεην δηφηη ε κέηξεζε δηαθέξεη εληειψο απφ ηελ ηηκή ηεο 



 

82 

 

αληίζηαζεο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο, θαζψο κηθξή 

δηαθνξά ζε απηή επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηειηθή ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο. 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο κέηξεζεο ηεο γείσζεο είλαη κε ηε ρξήζε δχν βνεζεηηθψλ 

ειεθηξνδίσλ θαη κηαο πεγήο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Σν έλα είλαη 

ειεθηξφδην ξεχκαηνο C1 θαη ην άιιν ειεθηξφδην ηάζεο Ρ1. Σν φξγαλν κέηξεζεο ππνινγίδεη 

ηελ αληίζηαζε γείσζεο Δ, κεηξψληαο ηελ πηψζε ηάζεο κεηαμχ ηνπ ειεθηξνδίνπ ηάζεο Ρ1θαη 

ηεο γείσζεο Δ θαη δηαηξεί ηελ ηηκή απηή κε ην ξεχκα πνπ ξέεη κεηαμχ ηνπ βνεζεηηθνχ 

ειεθηξνδίνπ ξεχκαηνο C1 θαη ηεο γείσζεο Δ. 

 

ρήκα 5.1: Γηάηαμε κέηξεζεο ζεκεηαθήο γείσζεο 

 

5.2 Μέηξεζε ζεκεηαθήο γείσζεο 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κέηξεζε κίαο ζεκεηαθήο γείσζεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

ξάβδνο, ε πιάθα ή ν γεησηήο ηχπνπ «Δ» ηνπνζεηείηαη ην ειεθηξφδην C1 ζε απφζηαζε 30m κε 

50m απφ ην ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο. ηε ζπλέρεηα ζηελ ίδηα επζεία 

θαη ζε απφζηαζε 50-60% ηεο απφζηαζεο γείσζεο Δ - ειεθηξνδίνπ ξεχκαηνο C1, βπζίδεηαη ην 

ειεθηξφδην Ρ1 θαη ιακβάλεηαη ε πξψηε κέηξεζε. Έπεηηα ιακβάλνληαη άιιεο δχν κεηξήζεηο 

κεηαθηλψληαο ην ειεθηξφδην Ρ1 πάλσ ζηελ ίδηα επζεία θαηά πεξίπνπ 7m απφ ηελ αξρηθή ηνπ 

ζέζε, κία πξνο ηε γείσζε Δ θαη κία πξνο ην ειεθηξφδην C1.  
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Δάλ νη ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ έρνπλ απφθιηζε ηεο ηάμεο ηνπ 5%, ηφηε σο ηηκή 

γείσζεο ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ηηκψλ. Δάλ ε απφθιηζε ησλ κεηξήζεσλ 

ππεξβαίλεη ηα απνδεθηά φξηα, ηφηε πξέπεη απαξαηηήησο λα επαλαιεθζνχλ νη κεηξήζεηο, 

ηνπνζεηψληαο ην ειεθηξφδην C1 ζε αθφκα κεγαιχηεξε απφζηαζε, κέρξηο φηνπ ιεθζνχλ 

κεηξήζεηο εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ. 

 

5.3 Μέηξεζε εθηεηακέλεο γείσζεο 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κέηξεζε εθηεηακέλνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζεκειηαθήο, πεξηκεηξηθήο ή πιέγκαηνο, ην ειεθηξφδην ξεχκαηνο C1 βπζίδεηαη 

ζην έδαθνο ζε απφζηαζε 6 κε 10 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε κεγαιχηεξε δηαγψλην ηνπ 

θιεηζηνχ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ην βξφγρν ηνπ ειεθηξφδηνπ γείσζεο. 

ηε ζπλέρεηα ιακβάλνληαη δηαδνρηθέο κεηξήζεηο ηνπνζεηψληαο ην ειεθηξφδην Ρ1 

ζπλεπζεηαθά κε ην ζχζηεκα γείσζεο Δ θαη ην ειεθηξφδην C1, μεθηλψληαο απφ ηε ζέζε ηνπ C1 

θαη θαηαιήγνληαο ζην ζχζηεκα γείσζεο Δ. Γηα ηε ιήςε θάζε κέηξεζεο ηνπ ειεθηξφδην Ρ1 

κεηαθηλείηαη απφζηαζε ίζε κε ην 1/25 ηνπ κήθνπο ηεο απφζηαζεο ηεο γείσζεο Δ θαη ηνπ 

ειεθηξνδίνπ C1. 

Χο ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο ιακβάλεηαη ε κέζε ηηκή ησλ ηηκψλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

επζχγξακκν ηκήκα ηεο θακπχιεο πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

ιήθζεθαλ, κε απφθιηζε 5% ε κία απφ ηελ άιιε. 

πλήζσο, ην επζχγξακκν ηκήκα ηεο θακπχιεο ζπκπίπηεη κεηαμχ ηνπ 40% θαη ηνπ 60% 

ηνπ κήθνπο ηεο γείσζεο Δ θαη ηνπ ειεθηξνδίνπ C1. Απηφο είλαη έλαο εκπεηξηθφο θαλφλαο, ν 

νπνίνο δελ ηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

εληνπίδεηαη ην επζχγξακκν ηκήκα απηφ, πξέπεη νη κεηξήζεηο λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

κεηαθίλεζε ηνπ ειεθηξνδίνπ ηάζεο Ρ1 ζε φιν ην κήθνο ηεο γείσζεο Δ θαη ηνπ ειεθηξνδίνπ 

C1. 
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ρήκα 5.2: Γηάηαμε κέηξεζεο εθηεηακέλεο γείσζεο  

 

5.4 Μέηξεζε ηηκήο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο 

Ζ κέηξεζε ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο, δηφηη κφλν αθνχ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απηή είλαη δπλαηφλ λα 

θαζνξηζηνχλ ν ηχπνο ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο, δειαδή αλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηαηλία, 

ξάβδνο, πιάθα ή αλ ζα ρξεηαζηεί επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ 

πιηθψλ, δειαδή ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνδίσλ, ην κήθνο ηεο ηαηλίαο.  

Ο ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί είλαη 

δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί αλ νη κεηξήζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ κεηαθεξζνχλ ζε κία γξαθηθή 

παξάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε εηδηθή αληίζηαζε δελ κεηαβάιιεηαη κε ην βάζνο είλαη 

πξνηηκφηεξν λα θαηαζθεπάζνπκε ζχζηεκα γείσζεο απφ ηαηλία ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 

(0,5 – 1,0 m). ε πεξίπησζε φκσο πνπ κεηαβάιιεηαη ε εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο είλαη 

πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεθηξφδηα, φπσο ξάβδνη, νη νπνίνη ζα θηάζνπλ ζην 

επηζπκεηφ βάζνο, φπνπ ε εηδηθή αληίζηαζε παξακέλεη ζηαζεξή. 
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ρήκα 5.3: Γηάηαμε κέηξεζεο εηδηθήο αληίζηαζεο εδάθνπο 
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6 O
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

“ΜΔΛΔΣΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΔΙΩΔΩΝ 

Δ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ” 

 

6.1 Γεληθά ζηνηρεία κειέηεο 

Ζ παξνχζα πεξηγξαθή εγθαηάζηαζεο γείσζεο ελζσκαηψλεη ηηο πιένλ ζχγρξνλεο θαη 

ζχλλνκεο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο γείσζεο ζε θηίξην θαηνηθίαο. Σν θηίξην 

θαηνηθίαο πνπ κειεηείηαη αλαπηχζζεηαη ζε δχν νξφθνπο, ελψ δηαζέηεη θαη ππφγεην ρψξν, ν νπνίνο 

δηακνξθψλεηαη ζαλ ιεβεηνζηάζην. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ είλαη 283m
2
, κε ππφγεην 

ρψξν ιεβεηνζηαζίνπ 15m
2
. Σν θηίξην επίζεο δηαζέηεη αλειθπζηήξα 2 αηφκσλ θαη ζηεγαζκέλν 

ρψξν ζηάζκεπζεο δχν απηνθηλήησλ. 

Ζ εγθαηάζηαζε γείσζεο θαη αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηνπο 

ηζρχνληεο Διιεληθνχο θαλνληζκνχο (ΔΛΟΣ HD 384), ηα ειιεληθά πξφηππα (ΔΛΟΣ, NHS) 

εθφζνλ απηά δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα «επξσπατθά πξφηππα», δειαδή ηα πξφηππα πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) ζαλ «Δπξσπατθά Πξφηππα (EN)» ή ζαλ 

«Κείκελα Δλαξκφληζεο (HD)». ε πεξίπησζε αλππαξμίαο απηψλ, ηζρχνπλ ηα επξσπατθά (ΔΝ) ή 

(CENELEC), Γηεζλψλ (ISO), Γεξκαληθψλ (DIN) ή Ακεξηθαληθψλ (AS) θαη ηελ ηζρχνπζα 

πξαθηηθή εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ θαηνηθίαο. 

 

6.2 Κξηηήξηα ζρεδηαζκνύ 

Πέξα απφ ηνπο θαλνληζκνχο, πξνβιέπνληαη επηπιένλ θξηηήξηα γηα ην ζρεδηαζκφ: 

 Ζ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ θηηξίνπ. 

 Ο απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Ζ απιφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Ζ επηζθεςηκφηεηα θαη ε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο αιιά ηδηαίηεξα θαη ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο. 

 Ζ αζθάιεηα πξνζψπσλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 Ζ δπλαηφηεηα πξνζζεθψλ θαη κειινληηθήο επέθηαζεο. 
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6.3 Παξνπζίαζε ηεο κειέηεο 

Ζ κειέηε απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 

α. ρέδην θάηνςεο ππνγείνπ, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε φδεπζε ηεο ηαηλίαο γείσζεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο θαη νη ζέζεηο αλακνλψλ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ 

ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ κε ηε ζεκειηαθή. 

β. ρέδην θάηνςεο δψκαηνο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε φδεπζε ηνπ κνλφθισλνπ αγσγνχ γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ θισβνχ Faraday, ν νπνίνο απνηειεί ην ζπιιεθηήξην ζχζηεκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαη νη ζέζεηο ησλ κνλφθισλσλ θαζνδηθψλ αγσγψλ 

ζχλδεζεο ηνπ θισβνχ κε ηε ζεκειηαθή. 

γ. Σν παξφλ θεθάιαην ηερληθή πεξηγξαθή. 

δ. Σνλ ππνινγηζκφ ηεο αληίζηαζεο γείσζεο. 

ε. Λεπηνκέξεηεο θαη εηθφλεο ησλ πιηθψλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

6.4 Καλνληζκνί 

Γηα ηελ πξνζηαζία αλζξψπσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζην θηίξην θαηνηθίαο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ, πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ 

ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα θαη δηαηάμεηο γεηψζεσλ: 

• Γείσζε πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

• Δμσηεξηθφ ζχζηεκα γεηψζεσλ. 

• Δζσηεξηθφ ζχζηεκα γεηψζεσλ. 

• χζηεκα γεηψζεσλ κε εμίζσζε ηνπ δπλακηθνχ. 

• χζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 

Σν ζχζηεκα ζα κειεηεζεί θαη ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο θαλνληζκνχο θαη 

πξφηππα: 

• DIN 57185 «Δγθαηαζηάζεηο Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο». 

• VDE 0185 κέξνο 1 θαη 2. 

• BS 6651 «Πξνζηαζία θηηξίσλ απφ θεξαπλνχο». 

• ΔΛΟΣ 1197 «Πξνζηαζία θαηαζθεπψλ απφ θεξαπλνχο». 

• ΔΛΟΣ 1412. 
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6.5 Πξνζηαζία ησλ Ηιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 

Ζ θαηαζθεπή ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα εθηειεζζεί θαηά ηξφπν ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε πξνζηαζία απφ επηθίλδπλα ξεχκαηα, ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα πιεξνχηαη θαη γηα ηα 

ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ έρνπλ ρεηξηζκνχο. Ζ ζπλζήθε απηή πξέπεη λα πιεξνχηαη αθφκα 

θαη ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ηεο κφλσζεο ιεηηνπξγίαο. 

Πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα είδε γεηψζεσλ: 

•  Ζ γείσζε ιεηηνπξγίαο, ε νπνία είλαη ε γείσζε ελφο ηκήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ 

αλήθεη ζην θχθισκα ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αληίζηαζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο 

θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο. 

•  Ζ γείσζε πξνζηαζίαο, ε νπνία είλαη ε γείσζε ελφο αγψγηκνπ ηκήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο 

πνπ δελ αλήθεη ζην θχθισκα ιεηηνπξγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ έλαληη 

ππεξβνιηθά πςειψλ ηάζεσλ επαθήο. 

•  Ζ γείσζε αζθαιείαο έλαληη θεξαπλψλ. 

 

6.6 ύζηεκα Γείσζεο 

Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ζεκειηαθήο γείσζεο απφ ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλε ραιχβδηλε 

ηαηλία δηαζηάζεσλ 30x3 mm. Ζ ηαηλία ζα νδεχεη εληφο ησλ πεδηινδνθψλ ζε ζηξψζε γθξν-κπεηφλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ HD 384 πεξηκεηξηθά ηεο ζεκειίσζεο θαη κε κία εγθάξζηα ζχλδεζε, ε νπνία ζα 

δηέξρεηαη απφ ηε ζεκειίσζε ησλ ππνζηπισκάησλ θαηά κήθνο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, φπσο θαίλεηαη 

ζην ζρέδην θάηνςεο ηνπ ππνγείνπ. Απηφ γίλεηαη ψζηε λα είλαη  εχθνιε ε πξφβιεςε αλακνλψλ ζην 

ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Δπίζεο, ε ηαηλία νδεχεη πεξηκεηξηθά ηνπ θξεαηίνπ ηνπ αλειθπζηήξα 

θαη πξνβιέπεηαη αλακνλή εληφο απηνχ γηα ηε ζχλδεζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ νδεγψλ θαη 

ηνπ κεραληζκνχ ηνπ αλειθπζηήξα. Ζ ηαηλία γείσζεο ζπλδέεηαη κε εηδηθά ζηεξίγκαηα ζηνλ 

νπιηζκφ ηεο ζεκειίσζεο αλά 2m. ε δηαζηαπξψζεηο ή επηκεθχλζεηο ηεο ηαηλίαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

εηδηθνί ζθηθηήξεο. 

ηνλ Γεληθφ Πίλαθα δηαλνκήο, ζα ππάξρεη μερσξηζηή κπάξα, απφ ηελ νπνία ζα αξρίδεη ην 

δίθηπν γεηψζεσλ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, δειαδή κε ηελ κπάξα 

απηή ζα ζπλδέεηαη ν αγσγφο γείσζεο θάζε θαισδίνπ ηξνθνδφηεζεο πνπ ζα αλαρσξεί απφ ηνλ 

Γεληθφ Πίλαθα δηαλνκήο.  

Ζ αληίζηαζε γείσζεο γηα θάζε ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη 1Χ, έηζη ψζηε λα γεησζνχλ ζε απηήλ 

ην ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. Όια ηα κεηαιιηθά δνκηθά ζηνηρεία φπσο ζσιήλεο, 

εζράξεο θηι. ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αληηζηάζκηζε δπλακηθνχ. Οη ζθάθεο κπάληνπ θαη 

ινπηξνχ πξέπεη λα γεηψλνληαη ή λα δηαζέηνπλ ηνπηθή αληηζηάζκηζε δπλακηθνχ. Όινη νη αγσγνί 
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γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη νη πγεηνλνκηθνί πδξαγσγνί πξέπεη λα γεηψλνληαη. Οη 

ζπζθεπέο αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ πξέπεη λα γεηψλνληαη πηζηά θαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο.  

 

6.7 ύζηεκα Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο 

Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηνπ θηεξίνπ πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή αιεμηθέξαπλνπ 

ηχπνπ θισβνχ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

• Σν ζπιιεθηήξην ζχζηεκα. 

• Σνπο αγσγνχο θαζφδνπ. 

• Σε ζχλδεζε κεηαιιηθψλ κεξψλ. 

• Σν ζχζηεκα γείσζεο (εθείλν ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο εθφζνλ Rγείσζεο 1Χ). 

• Σν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 

Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξηθή κφληκε ζχλδεζε νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα 

ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο ή ιφγνπο πξνζηαζίαο έλαληη δηαβξψζεσλ ρεκηθψλ, ηφηε είλαη απαξαίηεην 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κία αζθαιήο εμίζσζε δπλακηθνχ κέζσ ζπηλζεξηζηψλ ππέξηαζεο. 

 

6.8 Δθηίκεζε θηλδύλνπ θεξαπλνπιεμίαο θαη επηινγή επηπέδνπ 

πξνζηαζίαο (ΔΛΟΣ 1412) 

Ζ αλάγθε εγθαηάζηαζεο πζηήκαηνο Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο (ΑΠ) θαη ε επηινγή 

ηεο θαηάιιειεο ηάζκεο Πξνζηαζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ, γίλεηαη βάζεη ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 

1412/1998, φπνπ ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξεο παξακέηξνπο (ρξήζε ηεο θαηαζθεπήο, 

δηαζηάζεηο, γεσγξαθηθή ζέζε θιπ) ε θαηαζθεπή θαηαηάζζεηαη ζε θάπνηα ηάζκε Πξνζηαζίαο 

απφ ηελ πην απζηεξή Η έσο ηελ πην ραιαξή IV. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην επίπεδν πξνζηαζίαο εθηηκήζεθε ζε ζηάζκε ΗV απφ ηελ 

εθηίκεζε θηλδχλνπ θεξαπλνπιεμίαο πνπ αθνινπζεί. 
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ρήκα 6.1: Δθηίκεζε θηλδχλνπ θεξαπλνπιεμίαο ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ 1412/98  
 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο γηα ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, 

φπσο νξίδνληαη απφ ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62350:3, γηα ζηάζκε πξνζηαζίαο IV, ε ειάρηζηε 

δηάζηαζε ηνπ βξφγρνπ ηνπ θισβνχ Faraday είλαη 20m. Δπίζεο, ην πξφηππν νξίδεη φηη νη αγσγνί 

θαζφδνπ πξέπεη λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 20m. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πεξηκεηξηθή 

φδεπζε ηνπ αγσγνχ ηνπ ζπιιεθηήξηνπ ζπζηήκαηνο εληφο ηεο πιάθαο ηνπ δψκαηνο αξθεί γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ θισβνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ. Οκνίσο, γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζπιιεθηήξηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηελ ζεκειηαθή γείσζε αξθεί ε ηνπνζέηεζε αγσγψλ θαζφδνπ εληφο ησλ γσληαθψλ 

ππνζηπισκάησλ ηνπ θηηξίνπ. Παξφια απηά, πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε δχν επηπιένλ αγσγψλ 

θαζφδνπ εληφο ησλ πιεπξηθψλ ππνζηπισκάησλ, ψζηε ζε πεξίπησζε θεξαπλνπιεμίαο ην 

θεξαπληθφ ξεχκα λα έρεη πεξηζζφηεξεο δηαζέζηκεο νδνχο πξνο ηε γε. 
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6.9 Δζσηεξηθό Γίθηπν Γεηώζεσλ Πξνζηαζίαο 

Όιεο νη ηξνθνδνηηθέο γξακκέο πεξηιακβάλνπλ θαη αγσγφ γείσζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

δπγφ γείσζεο ηνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαλνληθά δελ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε γεηψλνληαη. Όια ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη θίλεζεο (ξεπκαηνδφηεο, 

ηξνθνδνηήζεηο κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ) θέξνπλ θαη αλεμάξηεην αγσγφ γείσζεο, αθφκε θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θαηαλαιψζεηο πνπ ηξνθνδνηνχλ δελ έρνπλ κεηαιιηθά αληηθείκελα. Ο 

αγσγφο γείσζεο είλαη ηεο απηήο δηαηνκήο κε ηνλ αγσγφ ηνπ νπδέηεξνπ θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ 

ίδην ζσιήλα ή πεξηιακβάλεηαη ζην ίδην θαιψδην καδί κε ηνπο αγσγνχο θάζεο θαη ηνλ νπδέηεξν. 

 

6.10 Πξνζηαζία ειεθηξνληθώλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ 

ηξνθνδνηνύκελσλ από ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο 

Ζιεθηξνληθά φξγαλα, δηαηάμεηο θαη ζπζθεπέο πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ ην δίθηπν ρακειήο 

ηάζεο είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηξαθνχλ απφ ππεξηάζεηο είηε ιφγσ ηζρπξψλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

πεδίσλ είηε απφ εθθνξηίζεηο θεξαπλψλ είηε απφ σζηηθέο ηάζεηο θαη ξεχκαηα πξνθαινχκελα απφ 

ρεηξηζκνχο. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ σο άλσ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ πξνβιέπνληαη θαηάιιειεο 

δηαηάμεηο πξνζηαζίαο. 

 

6.11 ύλδεζε Μεηαιιηθώλ Μεξώλ 

Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθνληαη είηε ζηηο εμσηεξηθέο πιεπξέο είηε ζηα 

δψκαηα, φπσο αλεκηζηήξεο, θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, πδξνξξνέο, ζσιελψζεηο θιπ. ζα ζπλδεζνχλ 

κε ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ησλ αγσγψλ ζπιινγήο ή θαζφδνπ ζε δχν ζεκεία γηα αζθάιεηα ζε 

πεξίπησζε πνπ ραιάζεη θάπνηα ζχλδεζε. ηελ πεξίπησζε θαηαθφξπθσλ κεηαιιηθψλ κεξψλ, πνπ 

ζα βξίζθνληαη ζε φιν ην κήθνο ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, φπσο πδξνξξνψλ ή ζσιελψζεσλ θιπ., ε 

ζχλδεζε ζα γίλεη επίζεο ζε δχν ζεκεία. 

 

6.12 Καηαζθεπαζηηθά ηνηρεία - Πνηόηεηα Τιηθώλ 

Σα πξνβιεπφκελα πιηθά ζα είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο ηφζν απφ άπνςε πνηφηεηαο πιηθνχ 

φζν θαη επεμεξγαζίαο, θαη ζα απνθιείνληαη νη ηδηνθαηαζθεπέο. Γεληθά πξνβιέπεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ράιθηλεο ηαηλίαο θαη θπθιηθνχ πιήξνπο αγσγνχ θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ. 

Αθνινπζνχλ ιεπηνκέξεηεο θαη εηθφλεο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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ρήκα 6.2: Θέζε ηνπνζέηεζεο ηεο ηαηλίαο γείσζεο εληόο ηνπ ζθπξνδέκαηνο γηα πξνζηαζία από δηάβξσζε 

 

1 ΣΑΗΝΗΑ ΘΔΜΔΛΗΑΚΖ ΓΔΗΧΖ ΥΑΛΤΒΓΗΝΖ ΔΝ ΘΔΡΜΧ ΔΠΗΦΔΤΓΑΡΓΤΡΧΜΔΝΖ (St/tZn) 

30x3mm ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΓΟΚΗΜΑΜΔΝΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ 

ΔΝ 50164-2.  

2 ΦΗΓΚΣΖΡΑ ΤΝΓΔΖ – ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΣΑΗΝΗΑ ΣΟΝ ΟΠΛΗΜΟ. ΥΑΛΤΒΓΗΝΟ ΘΔΡΜΑ 

ΔΠΗΦΔΤΓΑΡΓΤΡΧΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΓΟΚΗΜΑΜΔΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-1 .Ο ΗΓΗΟ ΦΗΓΚΣΖΡΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΑΗ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΤΝΓΔΖ ΣΟΤ ΑΓΧΓΟΤ ΚΑΘΟΓΟΤ ΣΟΝ ΟΠΛΗΜΟ.  

3 ΑΓΧΓΟ ΚΑΘΟΓΟΤ ΥΑΛΤΒΓΗΝΟ ΘΔΡΜΑ ΔΠΗΦΔΤΓΑΡΓΤΡΧΜΔΝΟ,  ΓΗΑΣΟΜΖ Φ10mm  

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΓΟΚΗΜΑΜΔΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ ΔΝ 

50164-2  . Ο ΑΓΧΓΟ ΚΑΘΟΓΟΤ ΔΓΚΗΒΧΣΗΕΔΣΑΗ ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΤΠΟΣΖΛΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ 

ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΖΡΗΕΔΣΑΗ ΤΝΓΔΔΣΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΟΠΛΗΜΟ ΑΝΑ 2m.  

4 ΥΑΛΤΒΓΗΝΟ ΘΔΡΜΑ ΔΠΗΦΔΤΓΑΡΓΤΡΧΜΔΝΟ ΦΗΓΚΣΖΡΑ ΤΝΓΔΖ ΣΑΗΝΗΑ 

ΘΔΜΔΛΗΑΚΖ  ΓΔΗΧΖ ΜΔ ΑΓΧΓΟ ΚΑΘΟΓΟΤ   ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΓΟΚΗΜΑΜΔΝΟ 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-1. 

 

ρήκα 6.3: Λεπηνκέξεηα ζύλδεζεο ηνπ αγσγνύ θαζόδνπ ζηελ ζεκειηαθή γείσζε 
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ρήκα 6.4: Λεπηνκέξεηα ζθηθηήξα ζύλδεζεο ηεο ηαηλίαο ζεκειηαθήο γείσζεο κε ηνλ νπιηζκό ηεο ζεκειίσζεο 
 

 

 

 
ρήκα 6.5: Λεπηνκέξεηα ζθηθηήξα ζύλδεζεο ηεο ηαηλίαο ζεκειηαθήο γείσζεο κε ηνλ αγσγό θαζόδνπ 
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1 ΣΑΗΝΗΑ ΘΔΜΔΛΗΑΚΖ ΓΔΗΧΖ ΥΑΛΤΒΓΗΝΖ ΔΝ ΘΔΡΜΧ ΔΠΗΦΔΤΓΑΡΓΤΡΧΜΔΝΖ (St/tZn) 

30x3mm ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΓΟΚΗΜΑΜΔΝΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ 

ΔΝ 50164-2  

2 ΥΑΛΤΒΓΗΝΟ ΘΔΡΜΑ ΔΠΗΦΔΤΓΑΡΓΤΡΧΜΔΝΟ ΦΗΓΚΣΖΡΑ ΤΝΓΔΖ ΣΑΗΝΗΑ 

ΓΔΗΧΖ ΜΔ ΑΓΧΓΟ ΚΑΘΟΓΟΤ   ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΓΟΚΗΜΑΜΔΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-1   

3 ΦΗΓΚΣΖΡΑ ΤΝΓΔΖ – ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΣΑΗΝΗΑ ΣΟΝ ΟΠΛΗΜΟ. ΥΑΛΤΒΓΗΝΟ ΘΔΡΜΑ 

ΔΠΗΦΔΤΓΑΡΓΤΡΧΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΓΟΚΗΜΑΜΔΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-1  Ο ΗΓΗΟ ΦΗΓΚΣΖΡΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΑΗ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΤΝΓΔΖ ΣΟΤ ΑΓΧΓΟΤ ΚΑΘΟΓΟΤ ΣΟΝ ΟΠΛΗΜΟ.  

4 ΥΑΛΤΒΓΗΝΟ ΘΔΡΜΑ ΔΠΗΦΔΤΓΑΡΓΤΡΧΜΔΝΟ ΑΓΧΓΟ  ΓΗΑΣΟΜΖ Φ10mm  

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΓΟΚΗΜΑΜΔΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ ΔΝ 

50164-2  . Ο ΑΓΧΓΟ ΚΑΘΟΓΟΤ ΔΓΚΗΒΧΣΗΕΔΣΑΗ ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΤΠΟΣΖΛΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ 

ΚΣΗΡΗΟΤ.  

5 ΥΑΛΤΒΓΗΝΟ ΘΔΡΜΑ ΔΠΗΦΔΤΓΑΡΓΤΡΧΜΔΝΟ ΦΗΓΚΣΖΡΑ ΤΝΓΔΖ ΣΑΗΝΗΑ 

ΓΔΗΧΖ ΜΔ ΤΠΟΓΟΥΖ ΓΔΗΧΖ  ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΓΟΚΗΜΑΜΔΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-1  

6 ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΖ ΤΠΟΓΟΥΖ ΓΔΗΧΖ   ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΓΟΚΗΜΑΜΔΝΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-1  

 

 
ρήκα 6.6: Λεπηνκέξεηα αλακνλήο ηζνδπλακηθώλ ζπλδέζεσλ εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ηνπ 

θξεαηίνπ αλειθπζηήξα. 
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ρήκα 6.7: Λεπηνκέξεηα ζθηθηήξα επηκήθπλζεο ραιύβδηλεο ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλεο ηαηλίαο 
 

 

 

6.13 Τπνινγηζκόο Αληίζηαζεο Θεκειηαθήο Γείσζεο 

Σν κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο  γείσζεο ζηα ζεκέιηα ηνπ θηηξίνπ είλαη l = 76m. 

Καηά κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ηαηλία απφ ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν ράιπβα 

δηαζηάζεσλ 30Υ3mm. 

Σν ηζνδχλακν πάρνο ηνπ αγσγνχ γείσζεο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

(6.26)                         d = 


A4
 = 

14,3

3034 
 = 10,7mm 

 

Ζ αληίζηαζε  ηνπ γεησηή δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

(6.27)                             d

l

l

P
RA

2
ln




 

 

φπνπ P = 100Χ εηδηθή αληίζηαζε γηα πγξφ έδαθνο. Δπηιέγεηαη ην Ρ γηα πγξφ έδαθνο, θαζψο ην 

θηίξην βξίζθεηαη ζην Μνζράην Αηηηθήο, φπνπ ε ζηάζκε ππνγείσλ πδάησλ είλαη πςειή, άξα 

αλακέλεηαη πγξφ ππέδαθνο.  
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πλεπψο, 

 

(6.28) 

                                 

100 2 76
ln

3,14 76 10,7
A

X
R

x
  

 

(6.29) 
                              

1,11AR    

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ πξνθχπηεη φηη ε αλακελφκελε αληίζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

1,1Χ<10Χ, ζπλεπψο είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 
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6.14 ρέδηα θαηόςεσλ 
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