Jordtag ur ett volymperspektiv
Patenterad teknik vid vertikaljordning
För bättre elkvalitet & jordning
www.nordicgrounding.se

Vad är ett jordtag
Ett jordtag (tag av jord) innebär just vad det
låter som.
Ett jordtag är den omkringliggande
geomassan som omger en jordelektrod.
En jordelektrod som drivs ned i marken har
en inverkan på omkringliggande
geomassan, där den kan ha en elektrisk
koppling.
Jordtaget får en sfärisk utbredning ifrån
jordelektroden och har en radie på 1,1
gånger jordningsdjupet.
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Sfärisk utbredning från
jordelektroden
OBS!
För att två jordelektroder skall
fungera optimalt, så får dessa inte
placeras närmare varandra än 2,2
gånger anläggningsdjupet för att
uppnå bästa effekt.
Placeras de närmare än 2,2
gånger anläggningsdjupet så
minskar effekten genom att
geomassorna överlappar
varandra.
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Jordtagets övergångsmotstånd
När det gäller jordtagsvärde så är det jordelektrodens
koppling mot själva den omkringliggande geomassan
som avgör övergångsmotståndet.
Detta övergångsmotstånd mäter man oftast i resistans.
Ju lägre resistansen är, desto bättre kontakt har
jordelektroden med den omkringliggande geomassan.
Skapar man en så stor jordtagsvolym som möjligt, så får
man ett mycket bättre jordtag.
Jordtagsvolymen ökar markant beroende på hur djupt
man vertikaljordar.

Maximera jordtagsvolymen
Exempel 1
På en yta av 100 gånger 100 meter
vill man anlägga ett jordtag med så
stor jordtagsvolym som möjligt.
Vi prövar med att göra flera
djupjordtag som täcker hela ytan.
Räknar man på sfärernas
utbredning, så kan man max göra
4st 50-meters hål, som man
placerar längst ut i varje hörn på
ytan som är 100 gånger 100 meter.
Även när vi gör detta så går
jordtagen/sfärerna in i varandra.

Jordtagsvolym sett från ovan

50 m

Sfärens utbredning och uträknad
jordtagsvolym
Dessa 50 meter djupa jordtag, får en
jordtagssfär med 55 meters radie.
Det är inte optimalt att jordtagen går in
i varandra på detta sätt, för då minskar
man den totala jordtagsvolymen.
Om vi beräknar jordtagsvolymen man
får med ovanstående lösning, så blir
jordtagsvolymen per 50-metershål
823 621 m3 multiplicerat med 4, vilket
ger en jordtagsvolym på totalt
3 294 484 m3.
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Öka jordtagsvolymen
Exempel 2
I stället för att göra 4 stycken
50-meters hål, så räknar vi på
hur stor jordtagsvolymen blir
med ett 200-meters
djupjordtag.
Jordtagsvolymen blir då
52 711 736 m3.
Det motsvarar 64 stycken.
50-meters jordningar.

När vi enbart gör ett jordtag, så kan vi placera det var vi vill på
tomten och då placeras det så nära inkopplingsplatsen som
möjligt för att spara kostnader för onödig kabeldragning.
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Maximera jordtagsvolymen
Exempel 3
Ett 400-meters djupjordtag kräver bara
några få kvadratmeter markyta. Vi
väljer då att placera jordtaget så nära
inkopplings-platsen som möjligt.
Med ett enda 400-meters djupjordtag
blir den totala jordtagsvolymen hela
421 693 887 m3.
Detta motsvarar 512 stycken 50-meters
jordtag.

Extrema skillnader beroende på
jordningsdjup
Om vi ställer dessa tre exempel mot varandra så innebär det:
• 4 stycken 50-meters djupjordtag har en jordtagsvolym på 3 294 484 m3
• 1 styck 200-meters djupjordtag har en jordtagsvolym på 52 711 736 m3.
• 1 styck 400-meters djupjordtag har en jordtagsvolym på 421 693 887 m3
Detta innebär att 1 styck 400-meters djupjordtag har 128 gånger större
jordtagsvolym än 4 stycken 50-meters jordtag
På nästa sida ser man i diagrammet hur extremt stor skillnaden blir på
jordtagsvolymen beroende på hur djupt man jordar.
Diagrammet visar jordtagsvolymen på 50 meters, 100 meters, 200 meters,
300 meters, 400 meters och 500 meters vertikaljordning.
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Översikt på jordtagsvolym
beroende på jordningsdjupet

Normalt övergångsmotstånd
(resistans) vid vertikaljordning
När det gäller resistansen på en 400-meters vertikaljordning, så
varierar den beroende på hur berget är uppbyggt, men den brukar
ligga på under 2Ω.
Oavsett vem som utför jordtaget bör du alltid begära ett protokoll på
faktiskt uppmätt värde.
Att inte begära protokoll på uppmätt värde efter en installation innebär
ett risktagande.
Att mäta, är att veta.
Nordic Grounding lämnar alltid ett protokoll på jordtagsmätningen, så
att kunden vet vad han betalar för.
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