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เครื่องวัดความตานกราวดชนิดแคลมป
Earth Clamp Meter ( CA 6410 / 6412 / 6415 )
การวัดวิธีนี้สามารถวัดความตานทานไดโดยไมตองปลดสายกราวดและวัดไดทั้งการเชื่อมตอลงกราวด
และความตานทานรวมของระบบ
หลักการทํางาน
โดยทั่วไป ระบบกราวดของสายสงไฟฟาสามารถวาดเปนวงจรอยางงายไดดังรูปที่ 21 และมีวงจร
เสมือนไดดังรูปที่ 22 เมื่อแรงดัน E ปอนเขาสูกราวดที่ตองการวัด Rx โดยทรานสฟอรเมอรพิเศษ จะทําใหเกิด
กระแส ( I ) ไหลในวงจร ตามสมการ
E / I = Rx + ความตานทานรวมของ R 1 … R n
แตเนื่องจากความตานทานรวมของ R 1 … Rn มีคานอยกวา Rx มาก
จึงสรุปไดวา E / I = Rx และหากกระแส I ที่วัดไดมีคาคงที่ คา Rx จะมีคาเทากับความตานทาน
กราวดของขั้วกราวดเทานั้น

รูปที่ 21

รูปที่ 22

จากรูปเราใชวงจรออสซิลเลตที่ความถี่ 2.4 kHz และมีแรงดันคงที่ปอนสูทรานสฟอรเมอรพิเศษ แลว
วัดกระแสในวงจรดวย CT จากนั้นเลือกวัดเฉพาะกระแสที่ความถี่ 2.4 kHz ดวยวงจรกรองความถี่ แลวแปลง
คาเปนดิจิตอลสูจอแสดงผลในหนวย Ω ตามตองการ
สาเหตุที่ตองใชวงจรกรองความถี่เพื่อที่จะเลือกวัดเฉพาะกระแสที่สรางขึ้นโดยขจัดกระแสเหนี่ยวนําอื่น
ๆ ที่ปะปนเขามาเนื่องจากระบบไฟฟากําลังและสัญญาณรบกวนอื่น ๆ กระแสที่ผานการกรองแลวจะถูกนํามา
ขยายและตรวจสอบความถูกตองของระดับ เพื่อใหแนใจวาเปนสัญญาณที่ไดจากการวัดจริง ๆ หากกามปูปดไม
สนิท วงจรตรวจสอบจะจับไดและแสดงสัญญลักษณเตือนบนจอแสดงผล
ตัวอยางการวัดในงานสนาม
ตอไปนี้เปนตัวอยางบางตัวอยางในการวัดความตานทานกราวดในงานสนามทั่วไป

หมอแปลงไฟฟาติดตั้งบนเสา
แกะวัสดุที่หุมสายกราวดออกใหมีที่วางมากพอที่จะคลองกามปูของกราวดแคลมป กามปูตองปดสนิทเมื่อ
คลองสายกราวด ( หรือจะคลองที่แทงกราวดเลยก็ได ) ตองแนใจวาคลองอยูในทางเดินไฟฟาระหวาง neutral
ของระบบ ( หรือสายกราวด ) กับแทงกราวด
1. เลือกการวัดกระแส “ A “ ที่แคลมปวัดกระแสกราวด กราวดแคลมปสามารถวัดกระแสไดสูงสุด 30 A หาก
กระแสสูงกวานีจ้ ะไมสามารถวัดอะไรอื่นไดอีกตอไป สิ่งที่ทําไดก็คือปลดกราวดแคลมปออกจากจุดวัดจุด
นั้นแลวเขียนบันทึกใหทีมแกไขมาซอมแซมกราวดที่จุดนั้น แลวยายไปวัดจุดถัดไป
2. หากกระแสกราวดไมเกินพิกัดใหจดคาไว จากนั้นกดปุมวัดความตานทาน แลวอานคาความตานทานได
โดยตรง คาที่แสดงนี้ไมใชคาความตานทานของแทงกราวดเพียงสวนเดียว แตเปนคาความตานทานรวม
ของแทงกราวดกับการเชื่อมตอทางไฟฟาของตัวนําทุกสวนในวงจรกราวดนั้น จนถึงจุด neutral ของระบบ

สายไฟ
กราวด
แทง
กราวด

พื้น
แผน
กราวดใตดิน
รูปที่ 23

ในรูปที่ 23 นั้น มีทั้งแทงกราวดและแผนโลหะใตดิน หากเราพบการตอกราวดแบบนี้ เราจําเปนตองคลอม
เหนือจุดตอรวมของทั้งสองกราวด และเพื่อเปนการอางอิงในภายหนาใหบันทึกวันที่วัดและคาที่วัดไดไวพรอมกับ
เลขหมายอางอิงของแตละแทงกราวด ( คาความตานทานและกระแสที่อานได )
หมายเหตุ : กราวดที่อานคาความตานทานไดสูงมีสาเหตุจากสิง่ ผิดปกติเหลานีอ้ ยางนอย 1 สาเหตุ
ก) แทงกราวดเสียหาย ( เปนสนิม , ผุกรอน เปนตน )
ข) สายไฟของระบบกราวดขาดบางชวง หรือจุดตอระหวางสายไฟกับสายไฟขาด
ค) จุดเชื่อมตอระหวางแทงกราวดกับสายไฟ มีคาความตานทานสูง ใหตรวจสอบวาแผนกราวดแตกหรือไม ,
แคลมปยึดสายไฟกับแทงกราวดชํารุด / หลวม หรือไม

ผนังอาคาร
หมอแปลง

ผนังอาคาร
หมอแปลง

Service box

Service box
Service meter
พื้น

Service meter
พื้น
ทอประปา

รูปที่ 24

แทงกราวด

รูปที่ 25

Service Entrance / Service Meter
ใชขั้นตอนพื้นฐานเชนเดียวกันกับตัวอยางแรก ตัวอยางที่ควรระวังดังในรูปที่ 24 แสดงความเปนไปได
ที่จะพบกราวดหลายจุด และในรูปที่ 25 เปนกราวดแบบทอประปา ซึ่งใหปฏิบัติเหมือนกราวดปกติ ( ใชไดกับ
กราวดทุกแบบ ) คือใหแคลมปที่จุดเชื่อมตอระหวาง neutral รวมกับจุดรวมของแทงกราวด
หมอแปลงวางพื้นขนาดใหญ
หมายเหตุ
หามเปดประตูสวนใด ๆ ของหองหมอแปลงโดยเด็ดขาด หากหมอแปลงนั้นเปนสมบัติของการไฟฟา
ปกติการเปดประตูหองหมอแปลงเปนเรื่องเฉพาะของบุคคลผูชํานาญระบบไฟฟาแรงสูงเทานั้น
ใหปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสําหรับไฟฟาแรงสูงกอนปฏิบัติการใด ๆ จากนัน้ ใหสํารวจตําแหนงของแทง
กราวดทั้งหมด ( ปกติมักมีอยูแทงเดียว ) แทงกราวดมักอยูภายในหองหมอแปลงดังรูปที่ 26 หรือไมก็อยูนอก
หองหมอแปลงดังรูปที่ 27 หากพบกราวดแทงเดียวภายในหอง ใหคลองกราวดแคลมปเขาที่สายไฟสวนที่ใกล
กับแทงกราวดที่สุด หรือหากพบวาสายไฟมีหลายเสนแลวมารวมเหลือ 1 เสนกอนคลองแคลมปเขากับแทง
กราวด ก็ใหวัดที่ชวงที่เปนเสนสายไฟเดียวนั้น
บอยครั้งที่การวัดดวยกราวดแคลมปใหผลดีที่สุดเมื่อคลองกับแทงกราวดโดยตรงในตําแหนงต่ําลงมา
จากจุดที่แคลมปสายไฟเขากับแทงกราวด
โดยทั่วไป หากอานคาความตานทานไดต่ํามาก ๆ มักพบวาจุดที่คลองกราวดแคลมปเปนสวนหนึ่งของ
ลูป ตองยายจุดคลองใหเขาใกลแทงกราวดมากขึ้น รูปที่ 28 เปนแทงกราวดอยูภายนอกหองหมอแปลง ให
คลองที่ตําแหนงดังรูป เพื่อผลการวัดที่ถูกตอง หากมีแทงกราวดมากกวา 1 แทง อยูตามมุมหอง ใหลองไลสาย
ดูกอนวาตอกันอยางไร เพื่อพิจารณาวาจะคลองกราวดแคลมปที่ตําแหนงใดจึงจะใหผลการวัดที่ถูกตอง
หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอกลับ บริษัท แอสราส จํากัด โทร.02-692-3980 แฟกซ.02-277-0995
E-mail : sales@asras.com

หองหมอแปลง

ทอรอยสายใตดิน
รูปที่ 26
แทงกราวด
หองหมอแปลง

ทอรอยสายใตดิน

แทงกราวด

รูปที่ 27
เสาไฟฟาแรงสูง
ใหปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสําหรับไฟฟาแรงสูงกอนปฏิบัติการใด ๆ เพระาไฟฟาแรงสูงระดับนี้มี
อันตรายตอชีวิตเปนอยางยิ่ง หาตําแหนงของสายไฟกราวดตามฐานของเสา ซึ่งอาจมีการตอไดหลายลักษณะ
ใหสํารวจดวยความระมัดระวัง
รูปที่ 28 แสดงฐานเสาขางหนึ่งยึดติดกับพื้นดวยคอนกรีตแลวโยงลงกราวดแทงที่อยูนอกฐาน จุดที่
ควรคลองกราวดแคลมปคือสายไฟชวงที่เหนือจุดเชื่อมตอตาง ๆ ดังรูป

ฐานเสา

แทงกราวด
รูปที่ 28

ฐานคอนกรีต
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Quick checking
of earth loops

C.A 6410
C.A 6412
C.A 6415
EARTH
CLAMPS

Ω mA
CHAUVIN
ARNOUX

A

n active element in electrical
protection, the earthing
is usually made up of several
links to the equipotential
surface (surface of the earth), thus
forming multiple loops. To complement
the traditional continuity and earth
measurements, clamp-on earth resistance testers offer the advantage of
quick earth testing in total safety
(the electrical installation remains

connected to earth,
even during the test).
Clamps C.A 6412 and
C.A 6415 can also be used
to measure the leakage
currents flowing to the
ground. To further optimize your
testing operations, the C.A 6415
model also has an alarm function
(buzzer if threshold is exceeded) and
a measurement logging function.

Models C.A 6410, 6412 and 6415

Ω

Resistance measurement
Resistance under 0.1 Ω
Remaining battery charge life
Battery indicator

Range

Resistance
measurement

(1)

Accuracy (2)

Resolution

0.10 to 1.00 Ω
1.0 to 50.0 Ω
50.0 to 100.0 Ω
100 to 200 Ω
200 to 400 Ω
400 to 600 Ω
600 to 1200 Ω

1 to 300 mA
RMS current
0.300 A to 3.000 A
measurement
3.00 A to 30.00 A
(3)

0.01 Ω
0.1 Ω
0.5 Ω
1Ω
5Ω
10 Ω
50 Ω

± (2 % + 0.02 Ω)
± (1.5 % + 0.1 Ω)
± (2.0 % + 0.5 Ω)
± (3.0 % + 1 Ω)
± (6.0 % + 5 Ω)
± (10 % + 10 Ω)
-

1 mA
1 mA
10 mA

± (2.5 % + 2 mA)
± (2.5 % + 2 mA)
± (2.5 % + 20 mA)

Automatic range change
(2) In the reference conditions
(3) Additional function available
on models C.A 6412 and C.A 6415
(1)

Automatic shutdown inhibited
Holding of display
Buzzers active
Significant eddy currents

2
measure

Jaws not closed properly

Models C.A 6412 and 6415

mA

Current measurement

Clamping diameter: 32 mm
Temperature of use: -10 to +55 °C
Storage temperature: -30 to +70 °C
Relative humidity: 0 to 75% RH
IP 30 as per EN 60529
Dimensions : 235 x 100 x 55 mm
Model C.A 6415:
Alarm threshold adjustable from 1 to 199 Ω
Memory capacity: 99 measurements.

MEM

Recording in memory
Reading memory

R

ON
OFF

ON
OFF

Model
C.A 6410

Start Ω / stop + autotest

Electrical specifications
●
●
●
●
●
●

Complies with EN 61010-2-032
Dual insulation, class 2
150 V, cat. III, pollution level 2
Max. overcurrent: 100 A AC constant
Measurement frequency: 2400 Hz
Charge life: with 9 V alkaline battery
(Cd/Ni battery accepted):
1500 thirty-second measurements

A

ON
OFF

To order
■ C.A 6410
■ C.A 6412
■ C.A 6415

.................
.................
.................

P01.1220.11
P01.1220.12
P01.1220.13

Each clamp-on earth resistance tester
is delivered in a carrying case with
one 9 V battery and a user’s manual.

ON
OFF

Model
C.A 6412

Start / stop + autotest

Ω

Resistance measurement

A

Current measurement

■ Calibration loop
CL1 . . . . . . . . . . . . . . .P01.1223.01
MEM

AL

A

ON
OFF

Your distributor

ON
OFF

Ω

A
MEM
AL
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Model
C.A 6415

Start / stop + autotest
Resistance measurement
Current measurement
Recording of measurement
Alarm activation and adjustment

CHAUVIN
ARNOUX

906 111 802 - Ed. 1 - 12/99 - Non contractual document. Confirm specifications before ordering.

●
●
●
●
●
●
●

Alarm function

1
clamp

General specifications

01 53 42 12 30

Model C.A 6415

