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 تقديم هب:

 شركت مهندسي و ساخت  ژرناتور مپنا )پارس(

 و

  تمام زعزياني هك رد زمينه ربق و اتسيسات فعاليت دارند
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 تقدري و تشكر

 ، روحي رد تالش است كنيرد ره کجا هك زندگي مي                      ، زندگي است ايرد ره کجا هك زنده        

ست رد تالش استرد ره کجا هك روحي  ست                      ، مسيري پيدا  هدفي روشن است   ، رد ره کجا هك مسيري پيدا

 ، کاميابي زنديک است رد ره کجا هك هدفي روشن است  

 

 صيبم كرد تا با استعانت از الطافن يمنتهايش توفيقحمد و سپاس خداي را كه فضل و رحمت بي

 دانم كه از كليه. برخود الزم ميرا به نتايج مورد نظر برسانمدي مرجع كاربركرانش بتوانم اين بي

 ياري رساندند تشکر و قدرداني نمايم. كاركساني كه به نحوي مرا در انجام اين 

ونشر موسوي جهت چاپمهندسآقاي بمپنا)پارس(، جناپشتيباني شركتمحترم معاونت  از حمايت

ارت  سيستمين حمايت سرآغاز اجرايي شدن صحيح تشکر ويژه دارم و اميدوارم ا فوق مرجع

 شركت باشد.

كاظمي به عنوان موسيمهندس آقاي)پارس(، جنابمپناشركتات تاسيسومديريت محترم ساختمان از 

كنم كه مرا در تهيه اين مرجع ياري نمودند، اميدوارم قدردان قدرداني ميعلم و اخالق تشکرومعلم 

 بت به من، آنچنان كه شايسته ايشان است، باشم. اعتماد و بزرگواريشان نس

مشاورت  كه با تجربياتش)پارس( مپناشركت محترم تاسيسات صفرپور رييسمهندس آقاياز جناب

 ، كمال تشکر را دارم.جع تهيه شده را بر عهده داشتندمر

سي و تاييديه نظام مهندسي استان البرز جهت برر خسروي عضو هيات مديره سازماناز خانم مهندس

 نمايم.فني مطالب، صميمانه تشکر مي

جناب آقاي مهندس البرز، به ويژه استانمهندسي سازمان نظاممم در همکاران محترتشکر ويژه دارم از 

سيستم ارتينگ  وزمينه اجراي تاسيسات الکتريکي به خاطر تجربيات زيادي كه در براتي  ورفيعي 

 ، نمودند.هاي مراجع مختلفات و دوگانگيكمك زيادي در رفع ابهامداشتند، 

همه عزيزاني كه به صورت و  ساخت ژنراتور مپنا)پارس(وم در شركت مهندسيهمکاران در پايان، از

  .نمايمسپاسگزاري مي ،اندبنده را ياري نمودهمستقيم در تهيه اين مرجع كاربردي يا غير مستقيم و
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 پيشگفتار:

هاي صنايع به حساب مام فعاليتق مهمترين انرژي و به عنوان پيش نياز تدر دنياي امروزي كه صنعت بر

توانند در طول زندگي ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم ميد انسانآيد مي توان گفت حداقل پنجاه درصمي

 در معرض تماس با خطرات ناشي از انرژي الکتريکي قرار بگيرند لذا الزم است جهت كاهش خطا و

ي انديشيد، كه پس از حفاظت فردي، تواند سيستم و هم انسان را تهديد كند تدابيرهم ميخطراتي كه 

باشد كه الزم االجرا براي تمام )ارتينگ( مياي سيستم اتصال زمينآخرين مرحله و بهترين روش ايمني، اجر

 هايي است كه داراي سيستم برقي هستند.مکان

توان گفت در بيشتر شود و حتي مييستم كم توجهي ميصحيح اين س متأسفانه در كشور ما در اجراي

نتيجه عدم  كه در استشده، سيستم اتصال به زمين و همبندي به درستي انجام ناستشدهاماكني كه اجراء 

كند، و اين امر ناشي از كمبود وظيفه اين سيستم تداخل ايجاد مي هاي ارت در انجاماتصال درست سيستم

هاي الکتريکي در هنگام اجراء ث صحيح چاه ارت يا نحوه اتصال آن به سيستماطالعات در مورد احدا

 گيريم كه اجراي سيستم نبايد به صورت عاميانه و بدون مطالعات دقيق انجام شود.باشد. پس نتيجه ميمي

ي و باشد كه هر كدام بنا به نوع كار سيستم، شرايط محيطاي را دارا ميهاي ارتينگ مباحث گستردهسيستم

هاي مختلفي در رابطه با اين نامهها، استانداردها و آييند. رفرنسولتاژ و.... تفاوت دارن آب و هوايي، سطوح

ين اطالعات تا چه حد در باشد ولي بايد گفت از ارد كه گوياي مهم بودن اين امر ميمبحث وجود دا

 ؟شودباشد و آيا به درستي استفاده ميدسترس مي

هاي توليدي وجود دارد، بايد در كنار تشريح ينکه هم اماكن ستادي و هم كارگاهوجه به اها با تدر شركت

نامه اداره كار و امور نظام مهندسي، قوانين و آيينكامل مباحث ارت از مراجع مختلف، از مباحث سازمان 

لفين ترجمه سط مؤهاي اروپايي كه قبال توقات صنعتي ايران و حتي استاندارداجتماعي، استانداردهاي تحقي

 تبعيت نمود كه اين كار در اين مرجع صورت پذيرفته است. استشده

)در حد پيش نياز سيستم ارت( بيان شود و اي از ايمني برقكه ابتدا مقدمه استشدهدر اين مرجع سعي 

تبر هاي معاز رفرنس ،الصه و به دور از بيان مطالب غيركاربرديسپس اطالعات سيستم ارتينگ به طور خ

بندي شده كه درک آن براي اكثر كساني كه در زمينه بان كاربردي به نحوي تهيه و دستهآوري و به زجمع

هاي نامهدامه هر موضوع استانداردها وآيينباشد، همچنين در اپذير مينيت دارند به راحتي امکابرق فعال

 است.وضع شده بين المللي مربوطه، آورده شده
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به  كه در زمينه ارتينگمتخصصين جربات همکاران، مهندسين سازمان نظام مهندسي و در مرجع پيشرو از ت

 .استشدهصورت شركتي يا شخصي فعاليت داشتند، استفاده نموده و به صورت مکتوب آورده 

داري شده و سعي بر اين بوده كه د ديد كه از پراكندگي موضوعات خون در اين رفرنس خواهيهمچني

ها در برخي فصل چنانچه وهيه شود، ت كاربردياده و در عين حال ركز و به زبان سمطالب به صورت متم

 "نامه يا استانداردآيين" استفاده از متن، استشدهتکرار  "نامهآيين"و هم در  "مبحث كلي"موضوع هم در 

 بوده است.بدون حذف قسمتي از آن  مورد نظر

زده مقررات ملي يمبحث س"ه كار رفته، منظور همان ب "مبحث سيزده"نکته: در اين مرجع هرجا عبارت 

آمده، منظور  "ن نامهآيي"مي باشد و همچنين هر جا عبارت  ")مربوط به سازمان نظام مهندسي(ساختمان

 است. "نامه كار و امور اجتماعيآيين "همان 

مطرح شده در آن مطالب  ،كه در تهيه اين مرجع وجود دارد كاربرديبا توجه به ديد علمي و اميدوارم  

حوادث ناشي از خطرات هاي اتصال زمين و در نتيجه شاهد كاهش باعث كاهش اجراي اشتباه سيستم

 اختالالت ناشي از نشتي جريان برق بر روي تجهيزات، تا حد امکان باشيم. نيز گرفتگي وبرق

 

 4931 خلجي پاييزعلي

 

 ((يد چگوهن بگذرد...کن این شما هستيد هك انتخاب مي،آيد ره روزي هك مي))
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 فصل اول

 ايمني و اتصال زمين
 گرفتگي:خطر برق

عضالت  ها براي حركاتدانيم فرمانبطوريکه ميوء برق روي سيستم بدن انسان است، گرفتگي، اثر سبرق

شود. در سلسله اعصاب به عضالت مخابره مي هاي برقي بسيار ضعيف از طريقبدن، از مغز بوسيله جريان

ناگهاني و بسيار شديد  هاي برق از خارج بدن روي اعصاب اثر گذارند موجب حركاتجريان صورتيکه

ها را بطور موقت شود و ممکن است كه كار آن قسمتگرفتگي يا شوک ناميده ميكه برق شودعضالني مي

واند تها ميها نظير مغز، قلب يا ششسمتيا دائم متوقف كند. بديهي است كه مختل شدن كار بعضي ق

اين بستگي به  شود ون جرياني دارد كه به بدن وارد ميسريعا سبب مرگ شود. شدت شوک بستگي به ميزا

شامل مقاومت قسمتي از مدار برق  ميزان ولتاژ و مقاومت مدار تشکيل شده دارد. مقاومت مدار معموالً

 با زمين است. رساني، مقاومت بدن و در بيشتر موارد مقاومت مربوط به تماس يا اتصال بدن

 دهد كه:گرفتگي در دو حالت را نشان ميرقنمايش ب( 1شکل شماره )(، 2در صفحه )

 :a شكل 

است.  باشد و لذا داراي مقاومت نسبتا كميي آب و امالح هادي الکتريسيته ميبدن انسان داراي مقادير زياد

متغير است و شديدا با ليکن پوست بدن داراي مقاومت بيشتري است و از يك شخص به شخص ديگر 

 كند. خشك بودن يا مرطوب بودن تغيير ميشرايط پوست مثل 

كند. مسيرهايي با مقاومت كم ايجاد مي كند وهاي پوست نفوذ ميشد آب به سوراخاگر پوست مرطوب با

در شرايط عادي با بدن كامال خشك مقاومت بين دو دست در حدود يك مگا اهم است ولي در بدن تر تا 
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كند كه بسيار آمپر در بدن برقرار ميميلي 221جرياني در حدود  ولت 221آيد. ولتاژ اهم پايين مي 1111

 خطرناک و به احتمال قوي كشنده است.

. دليل اين امر استشدهولت ثبت  83، استشدهگرفتگي منجر به مرگ سبب برق تاكنون كمترين ولتاژي كه

و در نتيجه كم شدن اليه چربي  و از بين رفتن مقاومت داري برقهادوست بدن در نقاط اتصال به پسوختن 

 . باشدميمقاومت اهمي بدن 

 

 : نمايش دو مدار مختلف در برق گرفتگي1شکل

 

 
 

 :b شكل 

مقاومت اتصال بدن به زمين بستگي به وضعيت سطح زمين و پاپوش شخص دارد مثال اگر شخص كفشي با 

روي قالي كلفت خشکي ايستاده باشد مقاومت بسيار زياد خواهد بود و كف الستيکي به پا داشته باشد و 

. ليکن در صورتي كه شخص با پاي برهنه روي زمين شودق گرفتگي معموال منجر به مرگ نمياين بر

 شود كشنده خواهند بود. هايي كه برقرار ميشود و جريانايستاده باشد مقاومت مدار كم مي مرطوب يا تر
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ن به سيم فاز يا سيم گرفتگي در اثر اتصال قسمتي از بدكنيد در حاالت عادي برقالحظه ميبه طوري كه م

عادي ها و ديگر اجزاء فلزي را كه در شرايط گرفتگي سيمگيرد و لذا براي جلوگيري از برقگرم صورت مي

ها يا ل جعبهقدار وسايل را طوري در داخهاي بركنيم و قسمتبندي ميل الکتريسيته هستند عايقحام

دانيد بسياري از سهوي ممکن نباشد. به طوري كه مي كنيم كه دست زدن به آنها بطوربيه ميها تعمحفظه

ال فاز ها يا ديگر اجزاء داخلي و اتصهستند كه در صورت خرابي عايق سيموسايل برقي داراي بدنه فلزي 

 شوند.به بدنه، گرم و خطرناک مي

 استشدهبندي دوبل معروف يك روش كه به عايق وجود دارد،ن پيشامدها اي جلوگيري از دو روش جهت

پوشانيم به طوري كه تماس با بدنه را كال از پوشش پالستيکي عايق ميعبارت از اين است كه بدنه فلزي 

روش سازيم.از پالستيك عايق مي بدنه را كالً فلزي ممکن نشود ودر مواردي كه بدنه فلزي ضروري نباشد

 كنيم.ها را به زمين متصل مياست كه بدنه فلزي دستگاهه به زمين كردن موسوم است عبارت از اين دوم ك

نظر به اينکه سيم نوترال هم در پست توزيع به زمين متصل است در صورت خرابي و اتصال فاز به بدنه 

. شودرفع خطر مي ه منجر به ذوب فيوز وشود كر شامل سيم فاز و زمين برقرار ميجريان زيادي در مدا

 (2)شکل 
 زمان اتصال صحيح ارت : رفع خطر برق گرفتگي در2شکل

 
 

بديهي است كه مقاومت اتصال به زمين بايد از حد معمولي كمتر باشد تا اين روش حفاظتي به درستي عمل 

يا  )221÷ 81(اهم باشد جرياني برابر  81آمپري باشد و مقاومت اتصال به زمين  11كند. براي مثال اگر فيوز 

شود كه قادر به ذوب فيوز و رفع خطر نخواهد بود و بدنه دستگاه گرم باقي آمپر در مدار برقرار مي 8/7

كرد كه هاي اتصال زمين استفاده تري مثل رلهخواهد ماند. در چنين حاالت بايستي از وسائل حفاظتي حساس

كند و مدار را مدت كوتاهي عمل مير هاي خيلي كوچك در مدار زمين، ددر صورت برقرار شدن جريان

 نمايد.قطع مي
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ثانيه  8/1ولت براي مدتي بيشتر از  111توان براي مدت طوالني تحمل كرد ليکن ولتاژ ولت را مي 01ولتاژ 

باشد. بنابراين وسائل حفاظتي بايد طوري ثانيه قابل تحمل نمي 10/1شتر از ولت براي مدتي بي 221و ولتاژ 

ولت مستقيما به بدنه  221ه در مدت مجاز مدار را قطع كنند. براي مثال اگر سيم فاز انتخاب شوند ك

ثانيه عمل كند تا  10/1ولت خواهد شد و وسيله حفاظتي بايد در مدت  221برخورد كند ولتاژ بدنه برابر 

 شخصي كه با بدنه در تماس است آسيب نبيند. 

 آثار عبور برق از بدن انسان:
 شود. ، با وجود ولتاژ جريان ايجاد ميريان و ولتاژ هر دو مؤثرندگرفتگي جدر برق

 گرفتگي بستگي به مسير عبور جريان از بدن، مقدار جريان و طول زمان برقراري آن دارد. خطرات برق

 (2امپدانس پوست بدن انسان به موارد زير بستگي دارد. )جدول 

 ولتاژ -1

 فركانس -2 

 زمان برقراري جريان -8

 طح كنتاكتس -4

 فشار كنتاكت -0

 درجه رطوبت پوست -6

 دما  -7

 كند به عوامل زير بستگي دارد: وعي احساس در بدن انسان ايجاد ميحداقل شدت جرياني كه ن

 سطحي از بدن كه با الکترود در تماس است. -1

 خشك، تر، فشار، دما. وضعيت محل تماس، -2

 مشخصات فيزيولوژيك فردي. -8

ريبا بطور يکسان در بدن تقسيم شود، تقهرتز جرياني كه به بدن وارد مي 61تا  01كم  هايدر فركانس

گرفتگي ان قرار گيرد موجب برقشود و در صورتي كه قلب يا مركز كنترل تنفس در مغز در مسير جريمي

ولت  70 كنيد كه ولتاژهاي بيشتر ازاهم مالحظه مي 1111بين دو دست برابر  شود. با احتساب مقاومتمي

كيلو هرتز( جريان ورودي به  11)بيشتر از هاي باالترطرناک است. در فركانسبين دو دست انسان بسيار خ

گذرد براي مثال در هاي حساس داخلي نميود و از قسمتشنسان به سطوح خارجي بدن محدود ميبدن ا

كيلو  111ه در فركانس حالي كميلي آمپر قابل تشخيص هستند در  1هاي بيشتر از هرتز جريان 01نس فركا

  ميلي آمپر قابل تشخيص نيستند.  111هاي كمتر از هرتز جريان
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هاي بسياري كه روي انسان و حيوانات هم جثه انسان برق روي بدن انسان بوسيله آزمايشهاي اثر جريان

 (1: )جدول استشدههرتز بشرح زير تعيين  01انجام شده براي برق 
 

 ي برق روي بدن انسانها: اثر جريان 1جدول

 جريان بر حسب ميلي آمپر اثر
 I <1 غير قابل تشخيص

 I > 1 <0 همراه با ناراحتي قابل تحمل

 I > 0 <12 همراه با ناراحتي شديد

 I=0/11)زنان(       I=16)مردان(  آستانه از دست رفتن كنترل عضالت و قدرت رها كردن سيم

 I > 81 اختالل سيستم تنفسي

 I > 70 يا توقف كامل قلب يا هالكت بي نظمي

 

 آثار عبورجريان مستقيم از بدن: 
باشد. بدليل اينکه رهايي از ، بسيار كمتر از جريان متناوب مياتفاقات ناگوار هنگام استفاده از جريان مستقيم

 تجهيزات جريان مستقيم آسانتر از تجهيزات جريان متناوب است. 

تا  2يك ايجاد شده به وسيله يك جريان متناوب شدت جريان مستقيم بايد براي ايجاد تحريکي، معادل تحر

 باشد( ولت و باالتر مي 121ريان مستقيم برابر جريان متناوب باشد. )ولتاژ خطرناک در ج 4

از  شود. امروزهگرفتگي كمتر مييشتر شود خطر برقهرچه فركانس ب گرفتگي:ر برقنقش فركانس د

راي ابزار كار و جوشکاري، هرتز ب 401هرتز در صنايع هواپيمايي، 411يع نساجي،در صناهرتز  111فركانس

كيلوهرتز تا يك مگاهرتز به منظور ارسال  21)پزشکي( و هرتز براي الکتروتراپي 0111تا 4111هايفركانس

 .شود( استفاده ميPLC)عالئم كنترل در خطوط انتقال نيرو
 

 تماسوجه به ولتاژدانس بدن انسان با ت: مقادير امپ2جدول

 (Ωامپدانس بدن ) (Vولتاژ )

80 6111 

01 4870 

70 8011 

111 8211 

120 8211 

221 2120 

711 1001 

1111 1011 
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امپدانس كل بدن در برابر جريان مستقيم بيشتر از امپدانس آن در برابر جريان متناوب است و با باال رفتن 

 شود.س از مقدار آن كاسته ميفركان

 های ايمني:تياطاح

 هاي زير توجه كرد: گرفتگي الزم است به توصيهاز برقبراي جلوگيري 

 قطع برق براي مدت كوتاه در برخي ساعات بدون اشکال است. كار نکنيد،  الف( هيچگاه براي مدار برقدار

 ب( قبل از شروع كار مدار را امتحان كنيد و از گرم نبودن آن اطمينان حاصل كنيد.

 بودن كليد اكتفا نکنيد زيرا ممکن است كليد اشتباها روي سيم نوترال نصب شده باشد.  به قطع

پ( در صورتي كه كليد از محل كار دور است به ترتيبي اطمينان حاصل كنيد كه در طي مدت كار شخص 

ا نگهداري ياعالم و  قفل به درب جعبه كليد يا نصب تابلو زدنامکان بستن كليد را نداشته باشد، با ديگري 

 توانيد اين كار را انجام دهيد.فيوزها در جيب خود مي

هاي كف الستيکي و از ابزار مناسب با ر روي سيستم برقدار هستيد از كفشت( در صورتي كه مجبور به كا

 عايق بندي سالم استفاده كنيد.

امکان تنها با يك دست  شود. در صورتايق ابزار به مرور زمان معيوب ميهميشه در نظر داشته باشيد كه ع

 بدن شما تشکيل نشود. الکتريکي بسته از طريق كار كنيد و دست ديگر را در جيب خود نگاه داريد تا مدار

 گرفتگي:حفاظت در برابر برق
 از: گرفتگي عبارتندوامل مؤثر در برقع
 هاي موجود زنده )مقاومت بدن(مشخصه-1

 (IT-TT-TNهاي سيستم برق )نوع سيستم مشخصه -2

 هاي محيط زيست )دما، رطوبت، فشار و.....( مشخصه -8

 دار: انواع تماس با هادی برق
 شود. دار انجام ميسان با يك هادي برقتماس مستقيم: كه در آن تماس ان -1

قي يا قسمتي از تجهيزات انجام هاي هادي يك وسيله بردنهمستقيم: كه در آن تماس انسان با بغير تماس -2

 رد و در عين حال يك هادي برق دار نيز با آن بدنه در تماس است. گيمي

 روش های حفاظت در برابر تماس مستقيم:

 ها.محفظه -كشيحصار -بندياز: عايق )عمدي و غيرعمد( با استفادهحفاظت در برابر هر نوع تماس -1

 در خارج از دسترس. استقرار –استفاده از: ايجاد موانع  حفاظت در برابر تماس غير عمد، با -2

 . mA81 =ΔnI حفاظت اضافي با استفاده از: وسايل حفاظتي جريان باقي مانده با جريان عامل حداكثر -8
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 مستقيم: های حفاظت در برابر تماس غيرروش

 با استفاده از هادي حفاظتي و حفاظت با قطع خودكار با استفاده از وسايل حفاظتي زير: -1

( RCD)كليد جريان تفاضلي -(MCB)كليد اتوماتيك مينياتوري -(ABC)توماتيككليد خودكار ا -فيوزها

 IT(ELM ) بندي در سيستم با استفاده از دستگاه كنترل عايقحفاظت  -

هاي غير محيط -ق بندي مضاعف()عاي2تي با استفاده از: تجهيزات كالسبدون استفاده از هادي حفاظ -2

 جدايي الکتريکي.  –تصال زمينولتاژ كننده بدون اندي همبهم -هادي

 مستقيم با استفاده از قطع خودكار مدار: حفاظت در برابر تماس غير

مستقيم بايد منبع يا مدار تغذيه را در صورت بروز اتصالي بين فاز و وسيله حفاظتي در برابر تماس غير يك

( بيشتر شود به مدت LU)اديحتمالي اگر از حد ولتاژ قراردبدنه هادي قطع كند به نحوي كه ولتاژ تماس ا

ولت  01در جريان متناوب  LUشود برقرار نماند. حد ولتاژ قراردادي زماني كه منجر به صدمه يا مرگ مي

 ولت است. 121مؤثر و در جريان مستقيم 

 باشد. ثانيه مي 4/1تجهيزات متحرک دستي ثانيه و  0حداكثر زمان قطع تجهيزات ثابت 

 اهميت اتصال زمين:
 )صرفنظر از مسائل مربوط به ايمني(.ظ سالمت خود سيستمحف -1

 كنند. رادي كه از سيستم برق استفاده ميحفظ سالمت و ايمني اف -2

 كند: سالمت سيستم دو هدف را دنبال مي اتصال به زمين از نظر انجام كار صحيح و

قراري مسيري از طريق آن سيستم از نظر فني درست عمل كند. اين هدف با برايجاد شرايطي كه در -1

 آيد. هاي حساس به دست ميتفاده از رلهزمين به منبع تغذيه و اتصال به زمين با اس

 ماند. بندي سيستم سالم ميه در آن عايقايجاد شرايطي ك -2

ها ها باعث تسهيل عبور جريان و عايقشود، هاديها تشکيل ميعايقها و رساني از هاديهر سيستم برق

 شوند.ر جريان از مسيرهاي ديگر ميع عبومان

جايي كه ممکن است جلوي عبور جريان برق از مسيرهاي  ها بايد تاترين تحليل ممکن، رسانادر ساده

ناخواسته را بگيرند. به عبارت ديگر، عبور جريان برق بايد در مسير دلخواه برقرار شود و در ساير جهات از 

 مل آيد.جلوگيري به عآن 

شود، باال رفتن بيش از ماي زيادي كه سبب انهدام عايق ميها هستند و عالوه بر دتر از هاديسها حساعايق

بين برده و سبب بروز خرابي حد ولتاژ و اثر آن به مدت طوالني، مخصوصاً در دماي باال، عايق را زودتر از

 شود.در سيستم  مي
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مدت زمان بندي بستگي به شدت ميدان و عايق راثر دما در تحليل اوليه، عمبه طور خالصه، صرفنظر از 

ست پس از چند سال سبب برقراري آن دارد. اگر شدت ميدان كمي از مقدار مجاز آن بيشتر باشد، ممکن ا

يا ثانيه سبب از بندي شود و اگر اين مقدار چند برابر مقدار مجاز باشد، در ظرف چند دقيقه خرابي عايق

منحني تـغييرات ايستادگي ( 8)شـکل. در شوديف تـرين نقطه سيستم ميدي در ضـعبنبيـن رفتن عـايق

 .استشدهبندي يك كابل با توجه به تنش ميدان الکتريکي و مدت زمان برقراري آن نشان داده عايق

 
 بندي يك كابل با توجه به تنش ميدان الکتريکي و مدت زمان برقراري آن: تغييرات ايستادگي عايق8شکل

 

اي است كه شدت ميدان با خط افقي شدت ميدان نسبت به زمان به گونه شود كه تغييراتيمشاهده م

بندي در آن شدت ميدان را نشان خواهد داد. اري است كه در مدتي طوالني، عايقمجانب است و اين مقد

 قابل ذكر است كه در دماهاي مختلف محل خط مجانب تغيير خواهد كرد.

 گرفتگي:در برابر برقمرحله تأمين ايمني  آخرين
هاي هادي براي ايجاد مسيري با امپدانس كم، به منظور باال بردن جريان اتصال استفاده از هادي بيگانه و بدنه

به زمين و قطع سريع مدار صدمه ديده، براي رفع خطر برق گرفتگي تا مدتي جوابگوي حفظ ايمني بود 

 ولي كم كم معايب آن مشخص گرديد. 

ي آب، اجزاي فلزي ساختمان الکتريکي مانند لوله هانظر ايمني اين بود كه اجزاي غير تم ازعيب عمده سيس

 شد. ان مسير جريان اتصالي استفاده ميهاي هادي لوازم الکتريکي و غير الکتريکي به عنوو بدنه

لوازم اخالل در كار  هاي نشتي و اتصالي در هادي بيگانه سبب ايجاد پارازيت وهمچنين عبور جريان

  (. Electro magnetic Interfrence( يا )EMI. )شودالکتريکي مي
هاي فاز و خنثي حركت با هادي جهت رفع معايب فوق از يك هادي كه جزو سيستم برقي بوده و همراه

شود. در دي لوازم الکتريکي به آن متصل ميهاي هانامگذاري و بدنه PEكند استفاده گرديد. اين هادي مي

 .باشدم با توجه سرمايه گذاري اوليه مي( بهترين سيستTN)سيستم جديد هر حال

ر اثر شدت ترين وسيله حفاظتي است و همچنين ديگر وسايل حفاظتي كه ددر اين سيستم از فيوز كه ارزان

 شود.نواع كليدهاي خودكار( استفاده مي)كليدهاي خودكار مينياتوري و ادكننهاي باال عمل ميجريان
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 ( گران قيمت دارد. RCD)( نياز به جريان تفاضليTT)سيستم

 زمين كردن حفاظتي:

بخصوص در حالتي كه مرطوب باشند.  ،كه غالبا هادي الکتريسيته هستند است زمين از موادي تشکيل يافته

بنابراين اگر شخصي كه روي زمين قرار دارد با جسمي كه نسبت به زمين داراي پتانسيل است تماس 

 شود. گرفتگي ميقراري جريان، دچار برقبه علت برقرار شدن و برحاصل نمايد 

كردند. سفورماتورها را به زمين متصل نمي)خنثي( آلترناتور و ترانداي پيدايش صنعت برق نقطه نوترالدر ابت

ي به زمين كردن نوترال هاي كوچك آن دوران كه داراي طول كم و ولتاژ پايين بودند نيازبراي شبکه

معروف بودند. هاي نوترال مجزا يا غير متصل به زمين يا زمين نشده ها به شبکهشد. اين شبکهمياحساس ن

هاي كوچك بين فازها و زمين با زمين اتصال الکتريکي با امپدانس ها هم از طريق خازنالبته حتي اين شبکه

 زياد داشتند.

زمان اتصالي فاز به زمين، موجب برقراري هاي زمين شده اين بود كه ها نسبت به شبکهاين شبکه مزاياي

شد و ديگر اين كه در صورت تماس بدن جريان قابل مالحظه و سبب قطع جريان برق و خاموشي نمي

خص دچار شخصي كه روي زمين قرار داشت با يکي از فازها به علت برقرار نشدن جريان خطرناک، ش

 گرديد. گرفتگي نميبرق

ها در حالت اتصال يك فاز به زمين قابل مالحظه گرديد كه ولتاژ، شدت جريان ها و افزايشبا توسعه شبکه

نمود كه به پديده زمين جرقه اي ايجاد ميدر محل اتصالي جرقه شد وخود به خود قطع و وصل مي متناوباً

به زمين و موجب اختالالت شبکه زن معروف گرديد. اين پديده سبب افزايش ولتاژ فازهاي سالم نسبت 

 آورد. يل متصل صدمات و خساراتي وارد ميگرديد كه به وسامي

زيرا در صورت اتصال اتفاقي يك فاز به زمين  شودزمين مانع اين افزايش ولتاژها مياتصال نوترال شبکه به 

شود. يك عيب مهم هاي حفاظتي ميمدار توسط رلهقطع شود كه سبب جريان زيادي در مدار برقرار مي

يکي از ين شده اين است كه اگر شخصي روي زمين قرار داشته باشد در صورت تماس با هاي زمسيستم

هاي گرم به سهولت ممکن بندي مناسب سيمري از آن با عايقشود كه جلوگيگرفتگي ميفازها دچار برق

 هاي برقي راهاي فلزي دستگاهاست كه همه بدنهاين عيب با فايده بزرگي همراه است و آن اين  است.

ها و زمين برقرار ه پتانسيلي بين بدنه فلزي دستگاهتوان به زمين متصل نمود به اين ترتيب هيچگامي

 . شودگرفتگي شود كه سبب برقنمي

ود كه سبب قطع برق شمدار برقرار مي در صورت اتصال يك فاز به بدنه جريان زيادي از طريق زمين در

ر حاالت عادي جريان هاي برقي كه دتصال بدنه فلزي دستگاهشود. امي هاي حفاظتي و رفع خطرتوسط رله

 ناميم.به زمين را زمين كردن حفاظتي مي كنندبرقي حمل نمي
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 اصول زمين كردن حفاظتي:
هدف از زمين كردن حفاظتي جلوگيري از برقرار شدن ولتاژهاي زياد و خطرناک روي بدنه فلزي وسايل و 

راي پي بردن به خطرات بالقوه دستگاه هاي زمين نشده يك وسيله تجهيزات برقي نسبت به زمين است. ب

 در نظر بگيريد.( 4مطابق شکل)برقي زمين نشده را 

 دهد كه بدنه وسيله برقي زمين نشده:  حالتي را نشان مي4شکل

 
 

اهم نسبت به زمين  2نوترال شبکه در پست توزيع به زمين متصل شده و داراي مقاومت محدودي مثال 

نسبت به زمين روي بدنه ولت  221وسيله برقي با بدنه اتصالي پيدا كند ولتاژ  Aدر صورتي كه نقطه  است.

از و كسي  شودن گونه اتصالي موجب قطع فيوز نميشود كه بسيار خطرناک است. دقت كنيد ايبرقرار مي

يوسته بدون خطر نه وسيله پشود، در صورتي كه شخصي كه روي زمين ايستاده با بدوقوع آن مطلع نمي

 گرفتگي شديد خواهد شد.شود تماس حاصل كند دچار برقفرض مي

كند: فرض كنيد بدنه فلزي وسيله برقي گرفتگي را دفع ميچگونه خطر برق حال ببينيم اتصال بدنه به زمين

ر به بدنه يك مدا Aاهم باشد حال به محض اتصال نقطه  2به زمين متصل باشد و مقاومت اتصال آن نيز 

، بدنه فلزي، اتصال به زمين بدنه فلزي و اتصال به زمين نوترال A، نقطه اتصالي Rبرقي كامل از طريق فاز 

كند كه سريعا ي( آمپرحمل م221÷4=00شود كه جرياني برابر )تشکيل مياهم است  4كه داراي مقاومت كل 

 شود. ع ولتاژ خطرناک از بدنه وسيله ميآمپري مدار و قط 11موجب قطع فيوز 

هاي اتصال به زمين نوترال و بدنه هر كدام به در نظر بگيريد، فرض كنيد مقاومت حاال وضعيت ديگري را

رياني برابر اهم خواهد بود كه ج 21اهم باشند در اين حالت مقاومت كل مدار اتصالي  11اهم برابر  2جاي 

ه نخواهد بود، در اين حالت بدنه وسيلآمپري  11كشد كه البته قادر به قطع فيوز ( آمپر مي221÷21=11)

 گرفتگي و هالكت افراد شود.ماند و مي تواند موجب برقولت باقي مي 221برقي در ولتاژ 
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شود به كم براي جريان انجام ميبنابراين دقت كنيد كه كار حفاظت از طريق ايجاد مسيري با امپدانس 

ت بار ها يا فيوزهاي حفاظتي كه كار حفاظن رلهي برقرار شود و سبب عمل كردطوري كه اگر جريان زياد

 . شودميدارند، اضافي را برعهده 

شود از حد اري كه در صورت اتصالي برقرار مياز بحث باال روشن است تنها در حاالتي كه امپدانس كل مد

ار و رفع خطر توانند موجب قطع مده بار اضافي نظير فيوز يا رله ميل حفاظتي عليمتعارفي كمتر باشد وساي

يره از حد هاي زمين، مقاومت محل اتصالي و غقاومت كل مدار شامل مقاومت اتصالگردند در حالتي كه م

ل حفاظت بار اضافي، قادر به قطع برق و رفع خطر نخواهند بود و الزم است از متعارف بيشتر باشد وساي

 .وسايل ديگر مانند رله جريان نشتي به زمين استفاده به عمل آيد

 رعايت مقررات ايمني: ل و وضع لزوم كنترل مرغوبيت وساي
رسد كه از دو شي از برق، امري طبيعي به نظر ميسعي در كاهش خطرات نا استشدهبا آنچه تاكنون ديده 

 طريق ممکن است:

مختلف ساخته و  اول از طريق كنترل مرغوبيت و كيفيت مواد و وسايل مورد استفاده، كه توسط كارخانجات

 شود.ه بازار عرضه ميب

 رساني باشد.هاي برقجراي مقررات كه ضامن ايمني سيستمدوم از طريق وضع و ا 

و نظر به اين  استشدههايي جهت انجام مقاصد فوق تشکيل رهاي مختلف از ساليان پيش سازماندر كشو

با استانداردهاي آن  كه ما مصرف كننده بسياري مصنوعات الکتريکي از اين كشورها هستيم آشنايي مختصر

 هاي كشور خودمان نيز سودمند است.است و در ضمن براي مقايسه با روشها بسيار مفيد 

 (:RCCB)يتكليد حفاظت از جريان نش

 RCCBملي ساختمان استفاده از كليد حفاظت در برابر جريان نشتي  18براساس مقررات مبحث 

(Residual Current Circuit Breaker براي كليه ) ها الزامي است. كليد ساختمانRCCB  انتخاب

 هاي مسکوني شهري بايد حداقل شرايط وخصوصيات فني زير را دارا باشد: شده براي ساختمان

 را داشته باشد.   IEC 61113و  ISIR 16711تأييديه استانداردهاي -1

( و بدون Fixير قابل تغيير)آمپر و به صورت غميلي 81جريان عامل كليدهاي ياد شده حداكثر برابر با  -2

 تأخير زماني باشد. 

 رطوبت( . )از نظر دما وشودكليد مربوطه بايد مناسب با شرايط محيطي براي نصب انتخاب  -8

 كليد مربوطه قابليت نصب در كنار ديگر تجهيزات تابلو برق را داشته باشد.  -4

 باشد.تور برق انشعاب هر واحد مياز كن ( بالفاصله پسRCCB)براي نصب كليد ترين محلمناسب -0
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 :(RCDكليدهای جريان تفاضلي)
 (0شکل ) :(RCDقطع سريع مدار با استفاده از كليدهای جريان تفاضلي)

هاي ورودي به آن برابر هاي خروجي از كليد با جمع جريان در كليدهاي جريان تفاضلي اگر جمع جريان

هاي مدار از راه ديگري مانند زمين به منبع ريق هاديريان به جاي برگشتن از طنباشد يعني بخشي از ج

 كند.اكنش نشان داده و مدار را قطع ميو شودبر

) ÷ (IΔn) (Ω)L ≤ UA(R 

ΔI                                       شدت جريان تفاضلي      IΔn ( 8)جدول شدت جريان تفاضلي عامل 

AR (8)جدول مينمقاومت بين بدنه هادي و ز                  LU ولت( 01)حداكثر ولتاژ تماس مجاز 
 

 RCD:  مقادير بدنه هادي و جريان تفاضلي كليد 8جدول

11111 2111 1111 601 811 81 (mA) ΔnI 

0 20 01 77 166 1666 (Ω) AR 

 

 وايجاد يك مقاومت با حداكثر مقدار mA81=IΔn( با جريان عامل RCD)ضليبا استفاده از كليد جريان تفا

و ولتاژ روي كند كليد تفاضلي مدار را فورا قطع مياهم در صورت بروز اتصالي بين فاز و بدنه هادي  1666

 )حد ولتاژ تماس( بيشتر نخواهد بود.ولت 01بدنه هادي از

 داررا به م RCD:  نحوه اتصال كليد 0شکل
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 گرفتگي:نجات مصدومين برق

د يد با فلج شدن دستگاه اعصاب همراه است در بسياري موارگرفتگي شدبه طوري كه قبال نيز گفته شد برق

افتد و در صورتي كه كمك فوري به دهد ليکن سيستم تنفسي از كار ميقلب مصدوم به كار خود ادامه مي

بايد بدون  استشدهگرفتگي بيهوش در اثر برقمصدوم نرسد خواهد مرد، به محض مشاهده مصدوم كه 

 جام داد: فوت وقت عمليات زير را ان

رت به محض تماس، شما هم اطمينان حاصل كنيد كه مصدوم به برق متصل نباشد چه در اين صوالف( 

گرفتگي خواهيد شد. در صورت امکان كليد برق را قطع كنيد يا به وسيله جسم عايقي مثل چوب، دچار برق

 كشيده و از سيم دور كنيد.امين لباس خشك مصدوم او را به آرسيم را از او دور كنيد و يا به وسيله گرفت

)روي در يك روش قديمي با دست روي سينه ب( اگر قلب از كار ايستاده باشد بايد ماساژ قلبي داده شود، 

منظور ساخته  هاي كه به ايند و امروزه از دستگاهآورنمرتبه فشار زياد وارد مي 31تا  61قلب( مصدوم 

آساني نيست و بايد توسط شخص متخصص انجام شود ليکن شود ماساژ قلبي كار استفاده مي استشده

شود، بهتر است اين كار هر چه زودتر و در دقيقه سبب مرگ مي 0چون نرسيدن خون به مغز به مدت 

 صورت امکان توسط متخصص آغاز شود. 

كند بايد بدون فوت وقت تنفس مصنوعي آغاز شود. پ( اگر قلب تپش عادي دارد ولي مصدوم تنفس نمي

دقيقه تنفس  11دقيقه بعد از سانحه تنفس شروع شود شانس نجات خيلي زياد است و اگر بعد از  2اگر تا 

كه شروع تنفس حتي نيم ساعت بعد از سانحه  استشدهشود ليکن ديده آغاز شود شانس نجات كم مي

د و با وارد نخوابانمصنوعي، مصدوم را به روي شکم مي . در يك روش قديمي تنفساستشدهسبب نجات 

اد هاي او و آزكردند و با باال كشيدن كتفهاي وي خارج ميي او هوا را از ششهاكردن فشار روي شانه

كردند. اين روش با اين كه جان بسياري از مصدومين را نجات داده است كردن سينه، هوا در آن وارد مي

ار سوختگي يا شکستگي شده باشد روشي كند است و در مواردي كه مصدوم در اثر شوک يا افتادن دچ

 ممکن است صدمات بيشتري وارد كند.

. در اين روش مصدوم را به پشت روش جديدي كه امروزه معمول است روش دهان به دهان نام دارد

دمند روي دهان مصدوم گذاشته در آن مي خوابانند و بيني مصدوم را تا حد امکان بسته و دهان خود رامي

هاي وي دهند هوا از ششبا باز كردن بيني مصدوم اجازه ميسپس خود نفسي گرفته و  ،آيدتا سينه او باال 

كنند تا مصدوم شروع به تنفس طبيعي مرتبه در دقيقه تکرار مي 12تا  11خارج شود. اين سيکل كامل را از 

ت تنفس ساع 11كه مصدومي بعد از  استشدهكند. تنفس مصنوعي را بايد با حوصله ادامه داد ديده 

 مصنوعي نجات يافته است. 
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كسي را براي مطلع ساختن پزشك بفرستيد در صورتي كه دست تنها هستيد، در حين دادن تنفس ت( 

 مصنوعي با فرياد زدن طلب كمك كنيد. 

 ث( هيچگاه مواد خوراكي يا نوشيدني به مصدوم بيهوش ندهيد.

 شدت جريان آستانه فيبريالسيون بطني: 
 باشد. گرفتگي فيبريالسيون بطني ميبرق اثر علت اصلي مرگ در

 شدت جريان آستانه فيبريالسيون به عوامل زير بستگي دارد: 

 كالبد انسان-1

 سالمت و وضعيت كار قلب -2

 مدت زمان عبور جريان -8

 مسير عبورجريان از بدن -4

 مستقيم و موج آن(  -)متناوب و فركانس آننوع جريان -0

آمپرصدمه  ميلي 81ولت متناوب يا كمتر، با حداكثر جريان عبوري  01فتگي با ولتاژگردر شرايط عادي برق

 كند.جدي به انسان وارد نمي

 

ي تما)) بهایي هك خدا  ((فرستاده مي شودما   مي فرستد، از سوي خود مان رباي مام بدبختي اه و عذا

 

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


 شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا )پارس( ايمني و سيستم هاي اتصال زمين  مرجع كاربردي           

 

Producer: Ali Khalaji          Preperd: Utility: 2015                                                                                                                                          
25 

 فصل دوم

 تعاریف -هدف -دامنه کارربد

 

 دامنه كاربرد:

مفاد اين استفاده خواهند كرد، بايد با رعايت  TNبناهاي ذكر شده در زير، كه از سيستم تأسيسات برقي 

 ها و استانداردهايي كه در ادامه خواهيم ديد مطابقت داشته باشند.مقررات و نيز آئين نامه

 باشد:زير مي هايي به شرحساختماناين دامنه شامل 

 هاي مسکونيالف( ساختمان

 ريهاي تجاب( ساختمان

 هاي اداريج( ساختمان

 هاي درمانيد( ساختمان

 شهاي آموزه( ساختمان

 هاي عمومي و( ساختمان

 هاي صنعتيز( ساختمان

 هاي كشاورزي و دامداري ح( ساختمان

 هاي ساختمانيهاي تفريحات، كارگاههاي دائمي و موقت، پارکط( نمايشگاه

 نشده باشد يسات الکتريکي آن وضعي( هرگونه ساختماني كه مقررات مخصوصي براي تأس
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 گيرد: اين مقررات موارد زير را دربر مي

 ولت مؤثر 1111هاي جريان متناوب با ولتاژ تا كشي سيستمالف( تأسيسات سيم

 ولت مؤثر 1111هاي جريان متناوب با ولتاژ بيش از كشي سيستمب( تأسيسات سيم

 كنند.ولت تغذيه مي 1111تا هاي فشار ضعيف مها( كه از سيستكشي داخلي دستگاه)به جز سيم

هايي كه مقررات خاصي براي آنها وضع هاي مربوط به لوازم و دستگاهكشي كليه سيستمج( تأسيسات سيم

 نشده باشد.

هاي كشيبه استثناي سيم -مشابه آنها انتقال عالئم و فرمان و -ل ارتباطيكشي ثابت وسايد( تأسيسات سيم

 ها.داخلي دستگاه

 گيرد: موارد زير را دربر نمياين مقررات 

 الف( وسايل حمل ونقل الکتريکي)لوكوموتيو الکتريکي( 

 ب( وسايل الکتريکي خودروها

 ها ج( تأسيسات الکتريکي كشتي

 د( تأسيسات الکتريکي هواپيماها 

 ه( تأسيسات الکتريکي معادن 

 :هدف
تضمين ايمني  گيرد، در حد امکانمي ت برقي را دربرنصب تأسيسا هدف از تدوين اين مقررات، كه طرح و

استفاده كننده از آنها و نيز سالمت ساختمان، تأسيسات و محتويات آن است و در عين حال ايجاد  افراد

 هاي مورد استفاده به نحوي صحيح و رضايت بخش كار كنند.ي است كه در آن تجهيزات و دستگاهشرايط

 

 تعاريف:

 Earth)ارت(: زمين  - 1

رسانندگي جرم زمين را درصورتي كه پتانسيل الکتريکي در هر نقطه از زمين به صورت قراردادي برابر صفر 

 نامند.در نظر گرفته شود، زمين )ارت( مي

 Earthing)ارتينگ(: سيستم اتصال به زمين  - 2

سيستم اتصال داشته باشند، هاي ارت را كه قابليت اتصال به ترمينال اصلي يك يا چند الکترود همراه با سيم

 نامند.به زمين )ارتينگ( مي
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 Earth Electrode )زمين(:الکترود ارت  – 8

 كنند.ل الکتريکي به زمين را فراهـم ميرسانـا يا گـروهي از رسـانـاهاي متصـل به هم است كه اتصـا

 Total Earthing Resistanceارت:  مقاومت الکترود – 4

 لي زمين و كره زمين است.مقاومت بين ترمينال اص

 Earthing Loop Resistanceامپدانس حلقه اتصال به زمين:  – 0

 شود.مي نشـان داده s z و باشروع و پايان آن نقطه اتصالي امپدانس حلقـه جـريان اتصالي زمين است كه 

 syndetic اتصالي: – 6

بيني شـده باشد يـا در نظـرگرفته ه پيشينکحالتي از مدار است كه جريان در مسيري غير عادي يا بـدون ا

بر روي  هـاي به كار رفتـهشود. اين جريان امکان دارد از نقص در عايق بندي يا از بستشود، جاري مي

 عايق رساناها ناشي شود.

 Short –Circuit Current (Solid))جريان اتصال كوتاه(: جريان اتصال به زمين  – 7

هايـي بـا تيجـه بـروز اتصالي بـا امپدانسي قابـل چشـم پوشي بيـن هادياضافه جريانـي است كـه درن

 هاي مختلف در شرايط عادي كار برقرار شود.پتانسيل

 Earth Leakage Currentجريان نشتي زمين:   – 3

 شتي زمينمدار الکتريکي آنها به زمين راه  دارد، جريان ن ي به زمين يا رساناهاي ديگري را كهجريان جار

 خازني هم باشد.ـريان مذكـور داراي مقادير صورت استفاده از خازن در مدارها، امکان دارد ج نامند. درمي

 Neutral Conductor)سيم ارت(: سيم اتصال به زمين  – 9

هاي اتصال به سيم حفاظتي را گويند كه ترمينال اصلي ارت تأسيسات را به الکترود ارت يا ساير قسمت

 د.كنزمين وصل مي

 Neutral Conductor)نول(: سيم خنثي -11

 )صفر زمين( كـه قادر است انـرژي الکتريکي را انتقـال دهـد.سيمي متصل به نقطه خنثي در سيستم

 Protective Conductor(: PE)هادي حفاظتي  - 11

هادي حفاظتي  گرفتگي الزم است با استفاده ازي براي تأمين ايمني در برابر برقدربعضي از اقدامات حفاظت

 هاي زير به همديگر وصل شوند:قسمت
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 بدنه هاي هادي -

 هاي هادي بيگانهقسمت -

 ترمينال اصلي زمين -

 الکترود زمين -

 )نقطه خنثي(نقطه صفر ترانس -

 سيم غالفدار فلزي به منظور زمين كردن:  – 12

غالف فلزي  ار يادار توسط نوسيم عايقكشي است كه در آن سرتاسر طول يك يا چند يك نوع سيستم سيم

 كند.عمل مي  PENپوشانده شده و مانند هادي 

 Pen Conductor(: PENنول ) –سيم مشترک ارت   – 18

 نامند.مي  PENسيم نول را انجـام دهد، سيـمكار سيم اتصال به زمين و  سيمي را كه به طور مشترک،

 )روباز( هادي:هاي بي حفاظقسمت  -14

 امکان بـرقـدار شـدنلمس بوده و حامل بـرق نيست، امـا ا كه قابل حفاظ از تجهيزات رقسمت بي
 نامند.حفاظ هادي ميدارد، قسمت بي درشرايط اتصالي را

 Main Earthing Terminترمينال اصلي اتصال به زمين)ارتينگ(:   – 10

كننده و  هـم پتانسيلهـاي هاي محافظ تهيه شده و سيماي را گويند كه براي اتصال به سيمترمينال يا شينه

رود، به آن كار مي )ارتينگ( بهاي كه به عنوان اتصال به زمين)ارت(، يا هر وسيلهتصال به زمينهاي اسيم

 شوند.وصل مي

 Live Partهاي برقدار: قسمت  – 16

 نامند.ميهاي بـرقـدار انـد، قسمتار شدههاي معمولـي برقدايي از رسانا را كه براي استفادههسيم يا قسمت

بـه عنوان نول(  –)سيم مشترک ارت PENهاست، اما طبـق قرارداد، سيم سيم نول نيز شامل اين قسمت

 شود.قسمت برقدار محسوب نمي

 Earth Potential)ارت(: پتانسيل زمين  – 17

را  ارت پتانسيل الکتريکي ايجاد شده نسبت به جرم موجود زمين يا نسبت به سطح زميـن اطراف الکتـرود

 نامنـد.ـن جـاري شـود، پتانسيـل زمين ميهنگامي كه جريان الکتريکي از الکتـرود بـه زمي
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 Potential Gradient)دريك نقطه از زمين(: گراديان پتانسيل -13

داشته  را اختالف پتانسيل اندازه گيري شده بر واحد طول يك نقطه را در جهتي كه پتانسيل بيشترين مقـدار

 نامند.يان پتانسيل ميباشد، گراد

 Mobile Equipment)قابل حمل(: هاي سياردستگاه  – 19

محلي به  توانند به آسـاني ازكنند يا اينکه مينامند كه در حال حركت كـار ميهاي الکتريکي را ميدستگاه

 محل ديگر حركت داده شوند، درحالي كه به پست توزيع برق متصل هستند.

  Simultaneously Accessible Ports طور همزمان باهم قابل دسترسي هستند: هايي كه بهقسمت  –21

هاي مخصوصي قابـل لمس هستنـد. ايـن هاي رسانا كه به طور همزمان در موقعيتها يا قسمتسيم

ارت و هـاي بيگانه، سيـم (، هادي)روبازهـاي بـدون حفاظهاي برقدار، قسمتها شامل بدنهقسمت

 ت هستند.الکترودهاي ار

 Residual Current Devise(: RCD)ماند جرياندستگاه پس  -21

زنگه داشتن ها كـه در شـرايط مشخصي سبب بادستگاه سوئيچينگ مکانيکي يـا مجموعـه اي از دستگاه

 شوند كه پس  ماند جريان به مقدار معيني رسيده باشد.اتصاالت در مواقعي مي

 هادي بيگانه:  – 22

هاي شکل ه پتانسيل ارت در آنها وجود دارد و قسمتكه احتمال ايجاد پتانسيل، به ويژناها را قسمتي از رسا

 نامند.الکتريکي نيستند، هادي بيگانه مياي از تجهيزات يافته

 Switchgear and Control Gearقبل يا بعد از تابلو(: )وسايل قطع و وصل و كنترل  -28

 شود:الکتريکي با هدف ذيل پيش بيني مي تجهيزاتي است كه براي وصل يك مدار

 حفاظت -

 كنترل -

 جدا كردن -

 انجام عمليات قطع و وصل -

 Switch Boardاي از تجهيزات قطع و وصل و كنترل(: )مجموعهتابلو  – 24

يکي بين آنها هاي كنترل كه كليه اتصاالت الکتريکي و مکانها، لوازم قطع و وصل و رلهتركيبي است از فيوز

 شود.مپرمتر يا ولتمتر را نيز شامل ميگيري مانند آيل اندازهو نيز وسا
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 Barrierحصار:   -20

كند، مانند حصار ترانس پست برق هاي خطرناک جلوگيري مياست كه از تماس مستقيم با ولتاژ حفاظي

 فشار قوي.

 Batteryباتري:  - 26

ي دريافتي به صورت شيميايـي است و آن شيميايي است كه قادر به ذخيره انرژي الکتريکيك سيستم الکترو

 دهد.را از طريق تبديل، باز پس مي

 Cable Channeكانال كابل:   - 27

محفظه يا پوششي است كه باالي زمين يا داخل آن قرار دارد و در بعضي موارد داراي تهويـه است و ابعاد 

ها در تمامي طول آن ها يا كابله هاديدهد، ولي امکان دسترسي ببه داخل آن نميآن اجازه ورود افراد را 

 پذير است.امکان

 

  Cable Tray                                   سيني كابل:  - 23

هاي آن برگشته و بدون پـوشش است و ممکن است داراي منافذ پايه داري براي كابل است كه لبه گاهتکيه

 پرس شده باشد.

 Cable Tunnelتونل كابل:   - 29

هـا كه ها و مفصلها يا كابلهاي نگهـدار براي هادي، حامي سازهآدم رواي است به شـکل راهـرو و حفظهم

 دسترسي آزاد براي افراد در تمام طول آن ممکن باشد.

 Circuit                                                        (: مدار)برقي دريك تأسيسات  -81

ها بـه كمك يزات الکتريکي كه از منبعي واحد تغذيه كنند و در برابر اضافـه جرياناي از تجهمجموعه

 وسيله واحدي حفاظت شوند .

 Distribution Circuit of an Installation يك تأسيسات(:  )ازمدار توزيع  – 81

 كند.تابلوي برق را تغذيه مي مداري است كه يك

 Circuit-Breakerكليد خودكار:  - 82

و در  ها را قطع يا وصل كنديله مکانيکي قطع و وصل است كه قادر است در شرايط عادي مدار جريانوس

 .شرايط غير عادي مانند اتصال كوتاه، جرياني را به مدت كوتـاه از خود عبور دهد يـا قطع كند
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 Design Current (of a Circuit))يك مدار(: حيجريان طرا - 88

 شود در حالت عادي از مدار عبور كند.بيني ميشدت جرياني است كه پيش

 Current Carrying Capacity               )يك هادي(: جريان مجاز حرارتي - 84

عبور كنـد، بـدون آنکه م و در شرايط معين از هـادي ئتواند به طور دااست كـه مي يحداكثر شدت جريان

 مي آن از مقدار مشخص تجاوز كند.دماي  دائ

 Over Currentاضافه جريان:  - 80

 يا جريان مجاز حرارتي تجاوز كند.هر شدت جرياني كه از مقدار اسمي 

 Over Load Current                                        )يك مدار(: جريان اضافه بار  - 86

 اضافه جريان در مداري است كه خرابي الکتريکي ندارد.

  Conventional Operating Current :داديشدت جريان عملياتي قرار – 87

 عمل كند. ظتي درمـدت مشخصيشـود وسيله حفـادت جـريان معينـي است كـه سبب ميش

 Direct Contactتماس مستقيم:   – 83

 هاي برقدار، مانند تماس با سيم فاز يا تماس با سيم فـاز و نـول.تماس افراد يا احشام است با قسمت

 Undirect Contacستقيم: تماس غير م  - 89

هاي معيوب الکتريکي مانند تماس با كليد يـا پريز معيوب يا بدنه فلزي تماس افراد يا احشام با قسمت

 برقدارشده كه در حالت عادي برقرار نيستند.

 Main Earthing Terminal                          (: شينه ارت)ترمينال اصلي زمين  - 41

ولتاژ كردن هاي همبندي براي همهاي حفاظتي كه شامل هادياي است كه براي وصل هاديهترمينال يا شين

 شود.بيني ميه سيستـم زميـن است، پيش( بـ)درصـورت وجـوداتصال زميـن عمليـاتيهاي هادي و

 Electrical Equipmentتجهيزات الکتريکي:   - 41

است كـه در تـوليد، تبديـل، انتقـال، توزيـع يا مصرف  شامل هرنوع مصالح و لوازم و وسايـل و تجهيزاتـي

 گـيري، وسايلسفـورمـاتـورهـا، وسايـل انـدازهگـيرد، ماننـد تراناستفـاده قـرار مي انرژي الکتـريکي مـورد

كشي و وسايـل مصـرف كننده انـرژي الکتريکي مانند لوازم خانگي هاي سيمحفاظتي، تجهيزات سيستم

 وغيره.
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 Current Equipmenتجهيزات مصرف كننده جريان:  - 42

ها، شود. مانندالمپنوعي انرژي ديگر در نظر گرفته ميتجهيزاتي است كه براي تبديل انرژي الکتريکي به 

 ها.هاي برقي و دينامبخاري

 Fuseفيوز:   - 48

ر الکتريکي شدت يافته و در صورتي كه در يك مدااي است كه به نحو مخصوصي طراحي و تناسب وسيله

يا چند المان، آن مدار را جريان برق در مدت زمان معيني از مقدار كافي بيشتر شود از طريق ذوب يك 

 كند.حفظ مي

  Electrical Installation                                                  تاسيسات الکتريکي: – 44

كـه داراي مشخصات  ـاي معينـي راهم است كه هدف يا هدفاي از تجهيزات الکتريکي مرتبط با همجموعه

 كنند.يهماهنگ هستند تأمين م

 سرويس ورودي تأسيسات الکتريکي:  - 40
 Origin of an Electrical Installation Service Entrance 

 

 شـود.كـارگـاه يا كارخانـه تحويـل مي ،آن انـرژي الکتريکي بـه ساختمـاناي است كـه در نقطـه

 Insulationبندي: عايق  – 46

 گرفتگي ايمنـي ايجـاد كنـد.ـال مي شـود تـا در بـرابـر بـرقهاي بـرقـدار اعمبندي به قسمتعايق

 Insulation (of a Cable)بندي كابل: عايق  – 47

 تاژ است.رود و كار اصلي آنها مقاومت در برابر ولتند كه در ساختار كابل به كار ميمواد عايقي هس

 Jointمفصل:   – 43

 دهد.يك مدار مداوم را تشکيل مياي است براي اتصال بين دو كابل كه وسيله

 Shield)شيلدينگ كابل(: سپر  - 49

اليه فلزي و زمين شده روي كابل است تا ميدان الکتريکي كابل را به داخل آن محدود يا كابل را در 

هاي هم مركز زمين شده ها و هادي، زرههاي فلزي)غالفظت كند.وامل الکتريکي خارج ، حفابرابرتأثير ع

 ممکن  است به عنوان سپر نيز بکار روند(.
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 Switchكليد قطع بار:  - 01

وسيله مکانيکي قطع و وصل است كه قادر به وصل، عبور دادن و قطع جريان برق مدار در شرايط عادي 

افه بارهاي مشخص باشد و همين طور براي مدتي است. شرايط عادي ممکن است شامل وضعيتي با اض

 هايي را در شرايط غيـر عـادي مـدار، مانند اتصال كـوتـاه تحمـل كنـد.مشخص جريان

 Touch Voltage ولتاژ تماس:  - 01

هـاي هادي، هـا،  بدنههايـي از هاديبندي بيـن قسمتبـه هنگام بـروز خرابي در عـايـقولتـاژي است كه 

 .شوداي هادي بيگانه و غيره كـه بـه طـور همزمـان در دسـترس هستند، ظاهر ميهقسمت

 Prospective Touch Voltageولتاژ تماس احتمالي:  - 02

حداكثر ولتاژ تماس است كه احتمال دارد در صورت بروز اتصـال كوتاهي با امپـدانس ناچيـز، درتأسيسات 

 الکتريکي ظاهر شود.

استفاده مستقيم تباط با حفاظت در برابر تماس غيردر ارقرارداد از اين اصطالح فقط  اصوال طبق :1يادآوري

 شود.مي

انس شخصي كه در تماس با اين در بعضي موارد، مقدار ولتاژ تماس ممکن است به وسيله امپد :2يادآوري

 .اي، تحت تأثير قرار گيردها است، به مقداري قابل مالحظهقسمت

 (86صفحه  6)شکل Steo Voltage ولتاژ گام: - 08

شود. اين برخورد ممکن است در اثر پارگي ن ايجاد ميولتاژي است كه بر اثر برخورد هادي فاز با زمي

ها يا بندي سيمهاي فاز برق فشار ضعيف يا فشار قوي بوجود آمده و يا اينکه در اثر از بين رفتن عايقهادي

 شود.حادث مي و نشت جريان برق به زمينهاي برقدار كابل

 Lighting Overvoltageاضافه ولتاژ صاعقه:  – 04

اي با كه به علت اصابت صاعقه الکتريکي سيستمتاسيسات يا اي از در نقطه كه اضافه ولتاژ گذرايي

 شود.مشخصات مـعين ظاهر مي

 Wiring Systemكشي: سيستم سيم - 00

آنهـا  هايي كهكشي و همچنين قسمتيا شينه ها وسيمها و اي است متشکل از كابل و سيم يا كابلمجموعه

 .ها(ها و كانالها، سينيكار، داكتكار، رويهاي پوليکاي تويكنـد )لولهينگهداري مرا 
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 ها:استاندارد رنگ سيم - 06

 ايقهوه  – مشکي  –قرمز  رنگ سيم فاز :

 رنگ سيم نول: آبي

 /سبززرد  –سبز   –زرد رنگ سيم اتصال به زمين : 

 زمين)جرم كلي زمين(: - 07

 شود.ور قراردادي برابر صفر انتخاب ميجرم هادي زمين است كه پتانسيل همه نقاط آن به ط
 توضيح: جرم كلي زمين را مي توان داراي خواص زير دانست:

 است.  اي با مقطع بزرگ فرض كرد كه مقاومت بين هر دو نقطه آن عمال نزديك به صفرآن را مانند شينه -

 وصل شدن به جرم كلي زمين تنها از راه الکترود زمين امکان پذير است. -

اتصال الکترود زمين به جرم كلي زمين هميشه همراه با مقاومتي است كه همان مقاومت اتصال به زمين يا  -

 مقاومت الکترود زمين يا بطور خالصه مقاومت زمين است. 

 الکترودهاي زمين مستقل: - 03

)الکترود زمين مستقل( الکترودهايي هستند كه فاصله آنها از همديگر به قدري است كه در الکتريکي از نظر

ه اير الکترودها به نحوي قابل مالحظپتانسيل س آنها از يکي از جريان عبوري ممکن، صورت عبور حداكثر

 تغيير نکنند.

 ولتاژ كردن:همبندي براي هم - 09

بيگانه مختلف را اساسا به  اصلي و هاي هاديهاي هادي و قسمتسيل بدنهت الکتريکي است كه پتاناتصاال

 آورد.ك سطح ميي

 ولتاژ كردن:هادي همبندي براي هم - 61

 كند.ولتاژ كردن را تضمين ميهادي حفاظتي است كه همبندي براي هم

 هاي عملياتي()اتصال زمين براي هدفاتصال زمين عملياتي:  -61 

آورد كه كار باشد و يا شرايطي را فراهم ميه براي كار صحيح تجهيزات الزم ميست كاتصال به زميني ا

 قابل اطمينان تأسيسات تضمين شود.

 :گرفتگيبرق - 62

 آيد.ز بدن انسان يا حيوان به وجود مياي است پاتوفيزيولوژيکي كه در نتيجه عبور جريان الکتريکي اپديده 
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 گرفتگي: جريان برق - 68

موجب بروز هاي آن به نحوي باشد كه احتماال انسان يا حيوان عبور كند و مشخصهي است كه از بدن جريان

 گرفتگي شود.برق

 بدنه هادي: - 64

توان آنها را لمس نمود و باشند و مييگر تجهيزات الکتريکي كه هادي مي)فلزي( و اجزاي دهاي هاديبدنه

 د اتصالي، ممکن است برقدار شوند.بطور عادي برقدار نيستند اما در حالت وجو

 هادي بيگانه: قسمت - 60

باشد ولي قادر است پتانسيلي را كه معموال پتانسيل ت كه جزء تأسيسات الکتريکي نمياي اسبدنه هادي

 (شودزمين است در معرض تماس قرار دهد. )در اثر بروز اتصالي برقدار

 تند از: هاي هادي بيگانه براي مثال عبارقسمت -يادآوري

 هاهاي فلزي ساختماناسکلت فلزي و قسمت -

 ها و ديوارهاي غير عايق.كف -

هاي ديگر غير برقي كه از نظر الکتريکي هاي فلزي گاز، آب و حرارت مركزي و غيره و كليه بخشلوله -

 به آنها متصل باشند.

 ها و غيره(.ظرفشويي هاي فلزيهاي خوراک پزي گازي و ذغالي، طشتك)مانند رادياتورها، اجاق

 مقاومت كل اتصال زمين: - 66

 مقاومت بين ترمينال اتصال زمين است و جرم كلي زمين.

 )شينه اصلي زمين( ترمينال اصلي زمين: - 67

هاي اتصال ن و هاديولتاژ كردندي، همبهاي حفاظتي، همبراي اتصال هادياي است كه ترمينال يا شينه

 د(، پيش بيني و نصب مي شود.)در صورت وجوزمين عملياتي
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 گامتماس و ولتاژ: ولتاژ6شکل

 

 

كار خويش است فردا همان خواهد شد هك امروز مي انديشيده استآدمي ساخته))  (( ي اف

   

ولتاژ 

 تماس

ولتاژ 

 گام
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 فصل سوم

 مفاهيم بنيادین سيستم اتصال هب زمين
 

 :IECهای الكتريكي طبق استاندارد گروه بندی سيستم
ندي و همچنين حفاظت در برابر بدر حفظ سالمت سيستم و عايقصال به زمين عامل اهميت ات با توجه به

هاي انجام شده با محوريت زمين بنديو گروه شده زمين مبنا قرار دادهIEC مطابق استاندارد گرفتگي برق

ها ر آن را از نظر نوع و تعداد هادياي دارد كه ساختاديگر يك سيستم برق مشخصه از طرفباشد. مي

 گذاري كرده است.هاي مختلف يك سيستم را نامدر اين مورد هم هادي IECمشخص مي كند. 

 :كندهاي زير مشخص ميك سيستم نيرو را با توجه به جنبهي IECبطور خالصه 

 حفاظتي يا حفاظتي/ خنثي(  -خنثي -)فاز يا فازهاو حفاظتي يك سيستم هاي برقدارنوع و تعداد هادي -1

 )وصل خنثي يا عدم وصل آن به زمين( ال به زمين سيستم نيرونحوه اتص -2

 .خنثي و زمين يا وصل مستقيم آنها به زمينهاي هادي به هاديوصل بدنه -8

 (4)جدول های جريان متناوب: ها در سيستمهادی شناسايي
  (Line)اولين حرف كلمه  Lهادي فاز با حرف  -

 ( Neutral )اولين حرف كلمه Nهادي خنثي با حرف  -

 ( Protective  Earthing)اولين حرف كلمات  PEهادي حفاظتي با حروف  -

 Neutral  +(Protective  Earthing)اولين حرف كلمات  PENهادي حفاظتي و خنثي با حروف  -
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 :  نشانه هاي ترسيمي4جدول

 شرح عالمت

 هادي فاز 

 هادي خنثي 

 هادي حفاظتي 

 خنثييهادي حفاظت 

 

 :IECشناسايي ارتباط سيستم الكتريكي با زمين طبق 
كند. هاي برقي ايفا ميهستند و زمين نقش مهمي در سيستم هاي برقي به نوعي به زمين متصلهمه سيستم

از سيستم به زمين و همچنين  هاي برقي نحوه اتصال يك نقطهگذاري سيستمدر نام IECطبق استاندارد 

اي برقي از دو حرف هگرفته است بنابراين نام سيستم هيزات به زمين مورد توجه قرارتج هاي فلزيبدنه

 .شوداصلي تشکيل مي

 كند: قطه از سيستم به زمين را مشخص ميحرف اول نحوه اتصال يك ن

 به زمين وصل است. باشد يعني يك نقطه از سيستم مستقيماً Tاگر حرف اول 

 )مثال نقطه خنثي ترانسفورماتور(

 باشد يعني سيستم نسبت به زمين ايزوله است.  Iگر حرف اول ا

 هاي هادي به زمين را مشخص مي كند:حرف دوم نحوه اتصال بدنه

 هاي هادي از طريق هادي نول به زمين متصل هستند. باشد يعني بدنه Nاگر حرف دوم 

 اند.مين متصلتوسط يك مقاومت به ز هاي هادي مستقيماًباشد يعني بدنه Tو اگر حرف دوم 

 . استشدهحروف فوق از حرف اول كلمات زير استخراج 

T  حرف اول كلمهTera  به معني زمين 

I  حرف اول كلمهIsolated  به معني ايزوله 

N  حرف اول كلمهNeutral  به معني خنثي 

 شود:هاي برقي استفاده ميدر نامگذاري سيستم همچنين از حروف اضافي زير

C  حرف اول كلمهCommon .به معني مشترک 

S  حرف اول كلمهSeparate .به معني جدا از هم 
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 :زمين مفاهيم بنيادين سيستم اتصالمواد آيين نامه در مورد 

 تغييرات ولتاژ در سيستمي كه به زمين وصل نيست: - 9ماده 

 پردازيم.ها در حالت واقعي ميي اثر ولتاژدر اين بخش به بررس

هاي طبيعي بين ، به علت وجود خازنبه زمين در صورت سالم بودن سيستمبت نس (N)ولتاژ نقطه خنثي

موجود هيچ تنش اضافي را روي فازهاي سيستم و زمين، برابر صفر است و در اين هنگام ولتاژهاي 

 هاي فازها در سرتاسر سيستم، به وجود نخواهد آورد.بندي هادي خنثي و هاديعايق

 

= 0E -NU 
V281=  0= UE -L1U  

V281 = 0= UE –L2 U 

V   281 = 0= UE  -L3U 

 

( به زمين وصل شـود، وضعيت ولتاژهاي 1Lاي در سيستم، يکي از فازهـا )اما اگر بـه سبب بـروز سانحه

 سيستم به صورت ذيل خواهد بود:

ر ، ديگر برابر صفاستشده( نسبت به زمين در سيستمي كـه يك فـاز آن به زمين وصل N)ولتاژ نقطه خنثي

بندي هادي خنثي و خواهد بود. در اين هنگام ولتاژهاي موجود تنشي را روي عايق 0Uنبوده و برابر 

 تاسر سيستم به وجود خواهند آورد.هاي فازها در سرهادي

 

V281=  0=UE -NU 

1= U =E -L1U  

V  411 = U =E –L2 U 

V   411  = U =E  -L3U 

 

 

، ازبين استشدهبيني نطوالني عايقي را كه بـراي آن پيشني همچنيـن مقـدار ولتـاژ ممکن است در زما

ها خـراب شود، ممکن است بـاعث بنـدي در اثـر باال رفتن ولتـاژقبل از اينکه عايق ببرد، ازطرف ديگر

 جرقه زدن بين نقاطي از سيستم شود كه ولتـاژ آنهـا نسبت بـه هـم بيشتر از دوام عـايق آنهاست.

 :كنيدمشاهده ميقطه از سيستم به زمين در صورت وصل نبودن يك نضعيت ولتاژها و صفحه بعدشکل در 
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 هاي                                                                                             وضعيت ولتاژها هنگاميکهيادآوري : اين شکل نسبت به شکل

 .                                                                               سيستم با زمين در تماس است . ستاشدهدرجه چرخانده  131ديگر 

. در مورد هر يك از حاالت نشان داده شده ، بايد اتصال به  استشده( نشان داده يادآوري : در شکل فوق در سه نقطه اتصال زمين يا بدنه ) 

 حالت در نظر گرفته شده و بقيه نديده گرفته شود. زمين مربوط به آن

 

 : وضعيت ولتاژها در صورت وصل نبودن يك نقطه از سيستم به زمين7شکل 

ستولتاژ تماس اتفاقي با فاز هنگاميكه سيستم سالم ا م استولتاژ نسبت به زمين هنگاميكه سيستم سال   

( L1 )در تماس اتفاقي يك فاز  با زمين و دو نقطه از بدن انسان با    

  خواهد شد .UC=U ولتاژ تماس برابر ( L3 )زمين و يك فاز ديگر 

( L1)هنگام تماس يك فاز  با زمين پتانسيل    L1 و   N برابر   

C1پتانسيل زمين شده و خازن  اتصال كوتاه مي شود .   

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


 شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا )پارس( ايمني و سيستم هاي اتصال زمين  مرجع كاربردي           

 

Producer: Ali Khalaji          Preperd: Utility: 2015                                                                                                                                          
41 

 های توزيع فشار ضعيف:انواع سيستم  - 1ماده 

 هاي سه فاز با هادي خنثي.سيستم -1

 هاي تك فاز منشعب از سه فاز با هادي خنثي.سيستم -2

 (3شکل )هاي توزيع وجود دارند كه در ايران معمول است، اما انواع ديگر سيستمدوسيستم مذكور در 

 كنيد.هايي از آنها را مشاهده مينمونه

 
 هاي توزيع  فشار ضعيف غير معمول: انواع سيستم3شکل

 های جريان متناوب:ها در سيستمشناسايي هادی  - 1ماده 

 شود.( استفاده مي Lineف كلمه اولين حرL (براي مشخص كردن هادي فاز از حرف

 شـود.( استفـاده ميNeutralاولين حرف كلمه N (براي مشخص كردن هادي خنثي از حرف

 :PEبراي مشخص كردن هادي حفاظتي از حرف 

 شود .( استفاده مي Protective Earthing)اولين حرف كلمات

 :  PEN/ خنثي از حروفمشخـص كـردن هـادي مشتـرک حفاظتيبراي 

 شود.( استفاده مي Protective Earthing + Neutral)اولين حروف كلمات
 

 های تک فاز به قرار ذيل خواهند بود :بنابراين، سيستم

 L1+N       L1+PEN  ; هاي دو سيمه          ( سيستمالف

 L1+N+PE( سيستم سه سيمه                    ب
 

 :های سه فاز به صورت ذيل خواهند بودسيستم

 L1+L2+L3( سيستم سه سيمه                 الف

 L1+L2+L3+(Nيا   PEيا            (PENهاي چهارسيمه ( سيستمب

 L1+L2+L3+N+PEهاي پنج سيمه            ( سيستمج
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 فصل چهارم

 اهي اتصال هب زمينسيستم

 

 های هادی تجهيزات الكتريكي به زمين: هوصل بدن

( به نقطه زمين PE ،PEN)هاي حفاظتيلکتريکي بايد با استفاده از هاديزات اهاي هادي تجهيكليه بدنه

ژنراتور( ايجاد شده سيستم نيرو وصل شوند و نقطه زمين شده بايد در نزديکي منبع نيرو )ترانسفورماتور يا 

شد نثي در دسترس يا موجود نباشود نقطه خنثي است ولي اگر نقطه خين مياي كه زمشود. معموال نقطه

 بندي مثلث( يکي از فازها را بايد زمين كرد. )هم

 استفاده شود. PENنکته: تحت هيچ شرايطي نبايد از هادي فاز به عنوان هادي 

 (:N( و خنثي)PEستفاده از يک هادی برای دو منظور حفاظتي)ا

ورت ( به صN)( و خنثيPE)يك هادي براي هر دو منظور حفاظتيتوان از بت ميدر تأسيسات نصب ثا

ميليمتر مربع كمتر  11به شرطي كه سطح مقطع هادي مشترک حفاظتي/ خنثي از  البته اشتراكي استفاده نمود،

 نباشد.

 های اتصال به زمين به همراه مواد مرتبط:انواع مختلف سيستم

 :انواع مختلف اتصال به زمين -6ماده 

هاي هادي لوازم الکتريکي به و بدنه هايي از سيستمهاي الکتريکي، وصل قسمتدر انواع مختلف سيستم

 جرم كلي زمين از دو ديدگاه مورد توجه است:

  

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


 شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا )پارس( ايمني و سيستم هاي اتصال زمين  مرجع كاربردي           

 

Producer: Ali Khalaji          Preperd: Utility: 2015                                                                                                                                          
43 

 الف( اتصال به زمين عملياتي يا سيستم

د و شـوطع مـدارهـاي معيـوب احتمالـي ميدر اين روش وصل نقطه خنثاي سيستم بـه زميـن بـاعث ق

هـاي الکتـريکي تـأميـن و اضافـه گـاهبندي سيستم حفظ شده، صـحت كار لـوازم و دستدرنتيجه عايق

 شود.كار درست لوازم و مدارها كمك مي و از اين طريق به شودولتاژها محـدود مي
 

 ب( اتصال به زمين حفاظتي

شود تا در مـواقع اتـصالي مــدار معيوب را بـه هادي به سيم خنثي و زمين وصل مي هايدر اين روش بدنه

هـاي ب ايمني افـرادي كه بنابه وظيفه شغلي در تماس با تجهيـزات سيستمسرعت قطع كند و بدين ترتي

هستند، تـأميـن شـود و  و همچنين ساير افراد جـامعه كه مصرف كننده نهايي انـرژيالکتريکي هستند 

 .شودسوزي نيز محدود خـطر آتش

 های الكتريكي:نامگذاری سيستم  - 8ماده 

 كند:رابطه سيستم با زمين را مشخص مي روف اول سمت چپحالف( از دو حرف اصلي شناسايي، 

به معناي زمين( بدين معناست كه يك نقطه از   Terra، )برگرفته از كلمه التينT حرف اول از سمت چپ

 سيستم به زمين وصل است.

دهد كه سيستم از زمين مجزاست يا با ( نشان ميIsolatedبرگرفته از كلمه ، )Iحرف اول از سمت چپ 

 قاومتي بزرگ به آن وصل است.م

  زميـن را هاي هادي تجهيزات باحر ف دوم از سمت چپ رابطه بدنهب( از دو حر ف اصلي شناسايي، 

 كند:مشخص مي

به هادي خنثاي زمين شده، وصـل  هاديهاي كه بدنه ايانگر آن است، نمNحرف دوم از سمت چپ 

 هستند.

 ستقل از زمين سيستم، به زمين وصلم هاي هاديكه بدنه نمايانگر آن است ،Tحرف دوم از سمت چپ

 هستند.

 (:Sو  Cها هستند )ج( حروف كمکي نشان دهنده زير سيستم

 ( در مبدأ به نقطهPE)دي از طريق يك هادي حفاظتي مخصوصهاي ها، بدنهSحرف سوم از سمت چپ 

 (.TN-Sشود. )سيستم  خنثاي سيستم وصل مي

 هاي هادي از طريق يك هادي حفاطتي مشترک مخصوص و خنثيبدنه،  Cحرف سوم از سمت چپ 

(PENبه زمين وصل مي )سيستم( شودTN-C  .) 
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 :TNسيستم 
 باشدمي TN-C-Sو  TN-C و  TN-Sداراي سه زير سيستم  TNسيستم 

 : TNهای تجهيزات حفاظتي در سيستم مشخصه

قوع اتصال كوتاه بين ي باشند كه در صورت وهاي تجهيزات حفاظتي و امپدانس مدار بايد به نحومشخصه

)معموال دورترين  اي از تأسيسات( در هر نقطهPEهاي فاز و بدنه هادي يا هادي حفاظتي )يکي از هادي

گرفتگي مان تعيين شده( قطع كند تا برق)در حداكثر زحالت است( مدار را به طور خودكارنقطه بدترين 

                                                     U a. I aZ ≥0شود:   احراز اين شرط حاصل ميق در صورت ايجاد نشود. خواسته فو

شدت جريان اتصالي كه باعث قطع وسيله حفاظتي در  aIامپدانس حلقه اتصال كوتاه،   aZدر رابطه فوق 

 باشد. ولتاژ بين فاز و زمين مي 0Uشود، و ثانيه( مي 0ن مجاز)حداكثر زما

 وابسته به ولتاژ است و با افزايش ولتاژ زمان قطع كاهش مي يابد.  TNمان قطع وسايل حفاظتي در سيستم ز

 TN: حداكثر زمان قطع وسايل حفاظتي در سيستم 0جدول

(V )0U ثانيه(حداكثر زمان قطع( 

121 3/1 

281 4/1 

227 4/1 

411 2/1 

411 1/1 

         

 : TNسيستم حداكثر مقاومت اتصال زمين در 

هاي هادي كه به آن وصل اينکه ولتاژ هادي حفاظتي و بدنه در صورت اتصال هادي فاز به بدنه هادي براي

 ولت تجاوز نکند، الزم است رابطه زير برقرار باشد: LU= 01باشد نسبت به جرم كلي زمين از مقدارمي

50)) Ω -0(50÷ (U E≤ R BR 

ولتاژ  0Uمقاومت اتصالي اتفاقي و  ERين نسبت به جرم كلي زمين، مقاومت الکترود زم  BRدر رابطه فوق 

در نظر گرفته  Ω7 = ERتجربي و معموال  و مقداري است آماري ERباشد. مقاومتبين فاز و زمين مي

                     Ω 2 = ))01 – 221(  ÷ 01( 7 ≤  BRبرابر است با:    BRدر اين صورت مقدار  شود.مي

 است. Ω11≥  ERدر اغلب موارد البته 

هاي ممنوع است. جز در مواردي كه بدنههاي هادي به الکترود زمين مستقل وصل بدنه TNدر سيستم 

ه كننده تجهيزات ( حفاظت شوند، در اين صورت مدار تغذيRCD)ي توسط كليدهاي جريان باقي ماندههاد
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 RCDهاي حفاظت شده با يك كليد و كليه بدنه( مجزا بوده N)( و خنثيPE)هاي حفاظتيبايد داراي هادي

 رود وصل شوند.به اين الکت

 (9صدق كند. )شکل  L≤ U ΔIA Rهمچنين مقاومت الکترود مستقل نيز در رابطه 

 در رابطه فوق:

AR زمين مستقل نسبت به جرم كلي زمين: مقاومت الکترود(Ω  ) 

ΔIمانده نامي عمل كليد: جريان باقي(A) 

LUولت( 01)تاژ مجاز تماس: حداكثر ول 

 
 TN: مقاومت الکتريکي در سيستم 9شکل

 

 
 

 :TNمسئله مهم در سيستم 

اهم و در نتيجه مقاومت  7برابر TNدر گذشته عقيده بر اين بود كه حداقل مقاومت اتصال اتفاقي در سيستم 

ارانه است و اهم بسيار محافظه ك ER =7باشد. سپس مشخص شد كه مقدار اهم مي B R=2الکترود زمين

11=ER  9/2اهم در نظر گرفته شد و بنابراين=BR .اهم تعيين گرديد 

كنند به شرط اينکه ساير مسائل زميني استفاده ميهاي زيراز كابل امروزه عقيده بر اين است كه انحصاراً

ل اتفاقي يك اهميتي ندارد زيرا اتصا BRثانيه( رعايت شده باشد مقدار  0ثانيه و 4/1)مانند قطع مدار در 

 هادي فاز و بدنه هادي بيگانه در سيستم كابلي تقريبا امکان ندارد. 
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ه از طريق احداث دو اهم مقاومت را ممکن است عالوه بر اتصال زمين پست يا نيروگا -18مطابق مبحث 

هاي مکرر در طول خطوط توزيع يا تقسيم يك سيستم و وصل هادي خنثي اين خطوط به زمين اتصال زمين

 أمين كرد. ت

 دهد:اهش مقاومت كلي چاه زمين نشان ميهاي مکرر را جهت كاتصال زمين (11شکل )

 
 هاي مکرر جهت كاهش مقاومت كلي چاه زمين: اتصال زمين11شکل

 
 

كاهش ولتاژ تماس و كاهش  نکته: در صورتي كه هدف از ايجاد اتصال زمين مکرر در طول خطوط توزيع

 کترودهاي احداث شده بايستي به هادي حفاظتي خطوط متصل شوند.گرفتگي باشد، الخطر برق

 هاي اتصال به زمين فشار ضعيف عبارتند از:انواع سيستم - 7ماده 

1- TN    :شامل TN-C ،  TN-S   وTN-C-S 

2- TT 

8-IT 
 

ت شـده و )ترانسفورماتور پست يا ژنراتور برق( در يك يا چند نقطه اردر اين سيستم منبع انرژي  - 3 ماده

طه يا هاي ارت به نقهاي هادي بيگانه تأسيسات تنها از طريق سيمهـاي هادي در دسترس و قسمتقسمت

هـاي اتصـال به شوند. به عبارت ديگر مسيري رسانا بـراي عبـور جرياننقاط ارت شده منبع متصل مي

 زميـن تأسيسات به نقطه يا نقاط ارت  شده منبع وجود دارد.
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 به چند دسته تقسيم مي شود: TNی هاسيستم

 (12و  11 )شکل :  TN-Cسيستم
 مي باشد. PENداراي يك هادي مشترک حفاظتي و خنثي  TN-Cسيستم 

 

 
 

 TNCسيستم اتصال به زمين : 11شکل 

شينه نـول تـابلوي اصلي  در اين سيستم، سيم ارت و نول مشترک هستند، به عبارت ديگر سيم نول  كـه از

گيرد و هم به عنوان سيم ارت. يعني عنوان نول مورد استفاده قرار مي شود، هم بهها برده ميندهكنبه مصرف

شود. كننده به عنـوان سيـم ارت وصل ميهاي مصرفيك انشعاب از سيم نـول به بدنـه هادي دستگاه

جريان راي عبور هاي غـالفدار فلـزي ارت شده كه مسير برگشتي بـهاي هم مركز ارت شده يا كابلكابل

 هايي از اين سيستم هستند.آورند، نمونهاتصال به زمين را فراهم مي

 
 TNCسيستم اتصال به زمين : 12شکل 
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 (14و  18)شکل  :TN-Sسيستم 
 ( مي باشد.PE)( و يك هادي مستقل حفاظتيN)داراي يك هادي مستقل نول TN-Sسيستم 

 

 

 TN-S: سيستم اتصال به زمين 18شکل

هاي نـول و ارت از يـکديگر جدا هستند، يعني در محل تابلوي اصـلي بـرق عـالوه يستم، سيمدر اين س

هاي زمين به آن کترودبرشينه نول، شينه ديگري به نام شينه ارت وجود دارد كه سيم ارت اصلي از الـ

اي مصرف هـ)به صورت پنج سيمه( تـا دستگاههاي نـول و فازهاوصـل شده و از آنجا به موازات سيم

 شود.شده و به بدنه هادي آنها متصل ميكننده برده 

 
 TN-S: سيستم اتصال به زمين 14شکل
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 (16و  10)شکل  :TN-C-Sسيستم 
 باشد.مي TN-Sو  TN-Cتركيبي از سيستم  TN-C-Sسيستم 

 

 
 

 TN-C-S: سيستم اتصال به زمين 10شکل 
 

سيـم نـول و ارت با يکديگر مشترک هستنـد و از آن  (،عموالً در ابتدا)مـتنهـا دربخشي از اين سيستـم

داده  هاي مصرف كننده اتصالنـقطه به بعد، سيـم پنجمي از نـول منشعب شـده و جـداگانه به بدنه دستگاه

 شود.مي

 

 
 TN-C-S: سيستم اتصال به زمين 16شکل 
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از آن  ( تفکيك شده وPEN)خنثي –اي از تأسيسات هادي مشترک حفاظتياگر در نقطه :18مطابق مبحث 

( بطور جداگانه كشيده شوند نبايد در هيچ نقطه ديگري بين اين N)( و خنثيPE)هاي حفاظتيبه بعد هادي

يد به شينه ( باPEN)خنثي -تفکيك هادي مشترک حفاظتيدو هادي تماس الکتريکي برقرار كرد، در نقطه 

 ( وصل شود.PE)مربوط به هادي حفاظتي

مجـزا باشند و فقـط در يك  ( بــايـد از هـمديگرPE)( و هادي حـفاظتيN)ي خنثيهـاد – 18ماده 

هاي خنثي و حفاظتي آنهـا را در )نقطه مبدأ( به يـکديگر وصـل شوند نبايد از محل جدا شدن هادينقطـه

و نقطـه ديگري به يکديگر وصل كرد. علت ايـن امـر آن است كـه در صورت اتصال  مکـرر سيـم نول 

هـاي مخابراتـي و شود كه جريان چرخشي نـاشي از آن در سيستمرت بـه يکديگر، حلقه ايجاد ميا

 الکترونيـکي پارازيت يا نويز ايجاد مي كند.

 در سيستـم قـدرت خـالي بـودن ظـرفيت جـريـان سيـم ارت مهـم است، در صـورت پـر بـودن ظـرفيت

 ع لزوم به درستي انجام نخواهد داد.( سيم ارت وظيفه خود را در موقLOOP)ايجاد 

 

 (13و  17)شکل : TTسيستم 

به زمين  ARو بدنه هادي توسط الکترود مستقل  BRنقطه خنثي سيستم توسط مقاومت  TTدر سيستم 

( PE)هاي هادي و هادي حفاظتيز و بدنهشوند. در صورت وقوع اتصال كوتاه بين يك هادي فامتصل مي

 برقرار باشد. a÷ I 0≤ (U AR (ثانيه( بايستي رابطه  0ين )حداكثر جهت قطع مدار در زمان مع
 

 باشد: اده از وسايل حفاظتي زير مجاز مياستف TTدر سيستم 

 (.RCD)وسايل جريان تفاضلي -1

 وسايل حفاظتي اضافه جريان. -2

 

 CU رابطه شود. در اينمحاسبه مي (Ω Δn÷I C≤ UAR (حداكثر مقاومت الکترود زمين مستقل از رابطه 

 باشد.مي RCDمانده نامي عمل كليد جريان باقي ΔnIولت در ولتاژ متناوب و  01ولتاژ تماس كه

قرار  K.Inمقدار  ΔnIدر صورتي كه از وسيله حفاظتي مثل فيوز يا كليدهاي اتوماتيك استفاده شود بجاي 

 شود.داده مي
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 TT: سيستم اتصال به زمين 17شکل 

 

 
 

چند نـقطه ارت شده يا ژنراتور اضطراري بـرق( در يـك يـا انسفورماتور پست )ترانرژيدراين سيستم منبع 

هايي كه الـکترود ارت محـلي يـا الـکترودهاي هادي در دسترس و هـادي بيگانه تـاسيسات بـه و قسمت

 شوند.هاي منبع سيستم هستند، متصل مياز نظر نقطه  الـکتريکي مستقل از ارت

 اتصال به زمين حفاظتي هيچگونه ارتباطي با اتصال به سيستم ندارد. به عبارت ديگر

 

 
 TT: سيستم اتصال به زمين  13شکل 

 

سب باشد و يا جز در موارد خاصي كه شرايط محلي براي استقرار آن منا TT: سيستم 18مطابق مبحث 

ممکن كند، قابل استفاده برداري از آن را ( بهرهRCD)كليدهاي جريان باقي مانده وسايل حفاظتي مخصوص

 (19نيست و در كشور ما تنها با اجازه مقامات صالحيت دار مجاز خواهد بود. )شکل 
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 TTو تبديل آن به سيستمTN-Sدر سيستم  RCD: نحوه اتصال كليد 19شکل 

 
 

زيرا دستيابي به ممکن نخواهد بود،  TTدر عمل استفاده از وسايل حفاظتي اضافه جريان در سيستم 

 مت هاي بسيار كوچکي كه براي احراز ايمني الزم مي باشد عملي نيست.مقاو

 07/1 = ))20 ×0/8( ÷ 01(  = a÷ I LR= U(Ω)  آمپر احتياج به مقاومت زمين:  20براي مثال يك فيوز 

آمپر ميلي  81ملااما اگر از وسايل حفاظتي جريان تفاضلي با جريان عكه اين امر تقريبا دست نيافتني است. 

 باشد.  1666 =) (11- 8 ×81  )÷ 01(  =AR( Ωتواند )فاده شود مقاومت زمين مياست

( براي موارد خاصي كه FU)فاظتي با ولتاژ عامل اتصال كوتاهاستفاده از وسايل ح TTنکته: در سيستم 

 (21باشد. )شکل به ايجاد ايمني نباشند، مجاز مي و اضافه جريان قادر RCDكليدهاي 

 (FUاظتي با ولتاژ عامل اتصال كوتاه ): وسايل حف21شکل
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 (22و  21)شکل :ITسيستم 
 شوند.به زمين وصل مي ARهاي هادي نيز مستقيما از طريق مقاومت از زمين مجزا است و بدنه ITسيستم 

 ممکن است با هادي خنثي و يا بدون هادي خنثي توزيع شده باشد.  ITسيستم 

 

 

 همراه با هادي خنثي  IT: سيستم اتصال به زمين 21شکل

 

 
 

 بدون هادي خنثي  IT: سيستم اتصال به زمين 22شکل
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شود. يك امپدانس بزرگ به زمين وصل مي نسبت به زمين عايق بوده يا از طريق ITتوان گفت سيستم يا مي

 توان از طريق امپدانس زمين كرد.نداشته باشد يکي از فازها را مي در مواردي كه نقطه خنثي وجود

 است. (20و24و28مطابق اشکال )به زمين  ITهاي اتصال سيستم روش

 

 

 دنه مجزا: نحوه اتصال يکي از فازها به زمين توسط يك امپدانس بزرگ و اتصال ب28شکل 

 

 

 ال بدنه با چاه مشترک: نحوه اتصال يکي از فازها به زمين توسط يك امپدانس بزرگ و اتص24شکل 
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 :كنيدمشاهده مي هادي خنثي را به زمين توسط يك امپدانس بزرگ واتصال يکي از فازها در زير  
 

 

 هادي خنثي توزيع شده : نحوه اتصال يکي از فازها به زمين توسط يك امپدانس بزرگ و20شکل

دار و بدنه هادي يا زمين شف اولين اتصال بين يك هادي برقبندي براي كعايق اگر از يك دستگاه كنترل

تا مسئول نگهداري  اندازي كند،ي و يا تصويري را راهاين دستگاه بايد سيگنال صوت استفاده شده باشد،

 ع و نسبت به رفع آن اقدام نمايد.تأسيسات برقي از وقوع اتصالي اطال

و  نظر شود. زيرا هر چه طول هادي خنثيشود از توزيع هادي خنثي صرفاكيدا توصيه مي ITدر سيستم 

هاي هادي زمين شده حتمال بروز اتصالي بين آن و بدنها ،شوند بيشتر شودمي تعداد لوازمي كه به آن وصل

 TTتبديل به  ITو در اصل سيستم  ت كل سيستم حفاظتي مختل خواهد شدشود كه در اين صوربيشتر مي

 خواهد شد. TNيا 

ت، در قطع هادي خنثي توسط وسايل حفاظتي الزم اس وقتي هادي خنثي توزيع شده باشد IT در سيستم

 قطع هادي خنثي مجاز نيست. TNحاليکه در سيستم 

 استفاده از وسايل حفاظتي زير مجاز است: ITدر سيستم هاي 

 (ELM)بنديوسايل بازرسي دائمي عايق -1

 ( MCB- CB -)فيوزوسايل حفاظتي اضافه جريان -2

 ( RCD)وسايل حفاظتي جريان باقي مانده -8
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وسايل حفاظتي مخصوص در آن جز در مواردي كه ضرورت ايجاب به علت لزوم استفاده از  ITسيستم 

اتاق عمل در بيمارستان ها و  ،كند به صورت گسترده مورد استفاده نخواهد بود. موارد استفاده از اين سيستم

طع تغذيه نشود مانند خطوط شود كه الزم است اولين اتصالي باعث قدر مواردي استفاده ميدر صنعت 

ها، صنايع توليد شيشه، و....  زيرزميني، تونل ،  همچنين كاربرد ديگر آن در معادن روباز واي توليدزنجيره

 باشد.مي

 عبارتند از: ITموارد استفاده از سيستم به طور كلي 

 ها.نظاير آن در بيمارستان هاي عمل واتاق -1

 ي ايمني در تاالرهاي همايش و نظاير آن.هاي روشنايچراغ -2

 ها.زميني و تونلاز و زيرمعادن رو ب -8

 -كند مثل: صنايع توليد شيشههاي توليدي كه قطع برق در آنها ممکن است توليد خسارت زياد سيستم -4

ها و انجام تجهيزات آزمايشگاه -سازيصنايع مهمات -اييصنايع شيمي -هانيروگاه -ذوب فلزات -هاكوره

 اي.يات صنعتي زنجيرهعمل -رهاي كنترلمدا -تغذيه كامپيوترها -آزمايش

ز يـا ا( يا بـه طـور كلي ارت نشـده، برق)ترانس پست يا ژنراتور منبع انرژي ITدر سيستم  - 44ماده 

هاي هـادي در دستـرس تأسيسات نيـز به الکتـرود ارتي شود و قسمتطـريق يـك امپدانس بزرگ ارت مي

 ين سيستم نيز اتصال به زمين حفاظتي و اتصالشوند. در اظـر الکتريکي  مستقل است، وصل ميكـه از ن

 هاي عمومي توزيع برق ممنوع است(سيستم با يکديگر ارتباط ندارند. )استفاده از اين سيستم براي شبکه

 های اتصال زمين:د سيستمگيری كلي در مورنتيجه
 دارد. و علت آن سادگيهاي برقي بيشترين استفاده را در سيستم TNهاي ذكر شده در باال سيستم از سيستم

 باشد. ( ميIT،TT )و ارزاني نسبت به دو سيستم ديگر

صال كوتاه فاز فيوز به عنوان ارزانترين وسيله حفاظتي عامل اصلي در ايجاد ايمني در برابر ات TNدر سيستم 

 ITو  TTهاي باشد در حالي كه در سيستمگرفتگي ميدي تجهيزات و جلوگيري از خطر برقهاي هابه بدنه

( و كليد تشخيص اتصال به زمين RCD)مخصوص، مانند كليد جريان تفاضلي استفاده از وسايل حفاظتي

(ELMضروري مي ).باشد 

ها و در كـارخانه TNهاي مذكور تنها استفـاده از سيستم اتصـال بـه زمين نـوع از انواع سيستم  -12ماده 

را ايجـاب كند كه   ITيا  TTهاي يا كارگاه، استفاده از سيستمها الزامي است. مگر آنکه نوع كارخانه كارگاه

 ها گرفته شود.دايل، اجازه مخصوص براي استفاده از اين سيستم ذكر در اين صورت الزم است با
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 از نظر پخش امواج الكترومغناطيسي: TN-Sو  TN-Cهای وضعيت سيستم
از هادي  جريان خنثي تماماً TN-Cسيستم  ( درPEN)هاي حفاظتي و خنثيبه علت مشترک بودن هادي

و  شودمياه اجزاي ساختماني به مبدأ بربندي از ربلکه بخشي از آن به علت وجود هم كندخنثي عبور نمي

به دليل مجزا بودن  TN-Sكند. در حالي كه در سيستم ايجاد مي EMIهمين بخش است كه تداخل 

 (26شود. )شکل ايجاد نمي EMIت ندارد و بندي شرك، هادي خنثي در همNو PEهاي ديها

 امواج الكترومغناطيسياز نظر پخش  TN-Sو  TN-Cوضعيت سيستم های : 26شکل

 
 

  اتصال زمين ايمني و عملياتي جريان ضعيف:

 :باشندصال زمين مجزاي عملياتي ميبه طور عمده مراكز زير خواستار ات

 مراكز تلفن -1

 مراكز راديو و تلويزيوني  -2

 هاي مخصوصآزمايشگاه -8

 ها بيمارستان -4

 ادارات و مراكز تجاري -0

 هاي ابزار دقيق مراكز داراي سيستم -6

 ايهاي دريافت و ارسال ماهوارهلوازم و دستگاه -7

 هاي كامپيوتري مراكز و شبکه -3

 د اتصال به زمين بادنبال ايجا شود كهان الکترونيك و مخابرات عنوان مياين خواسته اغلب از طرف مهندس

 د. نشوجه نمياومولتاژ  بدليل ايجاد اختالف ،به خطرات داشتن دو اتصال زمين مجزا باشند وميكم  نويز
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 وجود دو اتصال زمين ايمني و عملياتي:

 : باشدمجزا داراي اشکاالت زير مي وجود دو اتصال زمين

 ممکن است به علت سهل انگاري به هم اتصال داده شوند. -1

 در حوزه ولتاژ همديگر قرار گيرند.  -2

 هاي گالوانيك آنها را به هم مربوط كند. عبور جريان -8

و خطر نشده ن دو اتصال زمين ايجاد بي يدر صورت برخورد صاعقه يا اتصال كوتاه، اختالف پتانسيل -4

 سوزي بوجود مي آيد. گرفتکي و آتشبرق

  .هاي گالوانيك و خوردگيايجاد جريان -0
 

بايستي از ( ميEMI)از تداخل امواج الکترو مغناطيسي با توجه به اشکاالت فوق و همچنين جهت جلوگيري

 مبندي استفاده شود.ه

الکترومغناطيسي ر امواج مخرب هاي الکترونيکي را در برابر آثادي عالوه بر تأمين ايمني، سيستمهمبن

 كند. حفاظت مي

ممکن است بطور عمده در اثر اخل امواج الکترومغناطيسي كه يا تد EMIبطور كلي براي جلوگيري از 

هايي كه داراي سازگاري و جود آيد الزم است از سيستمهاي برگشتي هادي خنثي از چند مسير به وجريان

 همخواني از نظر امواج الکترومغناطيسي هستند استفاده شود.

 شرايط استفاده از يک يا دو اتصال زمين در پست برق:

آيد كه نار هم قرار دارند مواردي پيش ميهاي ترانسفورماتور كه ولتاژ فشار قوي و ضعيف در كتدر پس

 بايد از دو اتصال زمين مجزا استفاده شود تا ايمني برقرار بماند. 

 

 :داشتن و اتصال زمين مجزا دارای مزيت و اشكال زير است

 فشار قوي وجود نخواهد داشت.  گرفتگي به علت اتصال فاز به بدنه در طرفمزيت: خطر برق

بندي باالتري نسبت به بدنه باشند در ت ترانسفورماتور بايد داراي عايقاشکال: تابلوهاي فشار ضعيف در پس

 بندي بوجود آيد.ولتاژ بين فاز و خنثي شکست عايق صورت ممکن است به علت باال رفتنغير اين

 

 ال زير است: داشتن يک اتصال زمين مشترک دارای مزيت و اشك

 مزيت: برپايي يك الکترود زمين ساده تر و ارزانتر است. 

 سوزي شود. گرفتگي و آتشمکن است باعث برقاشکال: اگر شرايط مناسب نباشد م
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اگر يکي از دو شرط زير برقرار باشد احداث تنها يك الکترود زمين براي پست برق  IECمطابق استاندارد 

 كافي خواهد بود: 

هاي متصل به پست اعم از فشار قوي و ضعيف داراي زره فلزي بوده و وصل همه يا قسمتي از كابلاگر  -1

 ها يك كيلومتر يا بيشتر باشد. شند و طول كل اينگونه كابلبه زمين با

 هاي هادي پست نسبت به جرم كلي زمين از يك اهم تجاوز نکند. اگر مقاومت بدنه -2

)فشار ليه خطوط ورودي و خروجي فشار قويپست ترانسفورماتور كچنانچه در يك  -18مطابق مبحث 

توان براي هر دو ، ميكيلومتر كمتر نباشد 8متوسط( كابلي باشند و طور هر يك از خطوط قبل از پست از 

كيلومتر  8منظور حفاظت سيستم و ايمني از يك الکترود زمين استفاده كرد. اگر طول خط كابلي بيش از

 تخليه از طريق زره يا غالف كابل را خواهد داشت.  باشد صاعقه فرصت

)به خصوص صاعقه( به تجهيزات فشار ضعيف وجود دارد الزم كه امکان انتقال ولتاژ فشار قوي در مواردي

راف پست و الکترود است از دو الکترود زمين استفاده شود. در اين حالت معموال الکترود حفاظتي را در اط

 شود.متر فاصله( احداث مي 21)حداقلاي دورترنثي فشار ضعيف( را در نقطهنقطه خ)ايمني و سيستم

بدنه هادي  و بدنه تابلوهاي فشار ضعيف به الکترود ايمني و توزيع نقطه خنثي ترانسفورماتوردر اين حالت 

ي متوسط به الکترود حفاظت ترانسفورماتور و زره يا شيلد كابل هاي فشارتابلوهاي فشار متوسط و بدنه 

 شود.وصل مي

در صورتي كه امکان تفکيك بدنه تابلوهاي فشار ضعيف و قوي ممکن نباشد، بدنه تابلوهاي فشار ضعيف 

به الکترود حفاظتي متصل مي شود. اگر دو الکترود احداث شود و تابلوهاي فشار ضعيف از طريق الکترود 

 تري انتخاب شوند.بندي باالعايقفشار ضعيف پست بايد با درجه زمين فشار قوي زمين شود تابلوهاي 

 

 

 ((ولي وقتي هك گذدنتش، مي فهميم هك انچيز بوده اند اه زبرگ هب نظر مي رسندآینده))
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 مفصل پنج 

 الکترود اهي سيستم اتصال هب زمين
 

 الكترودهای زمين:

الزم  اند و ممکن است در صورت وجود شرايطبا هدفي ديگر در زمين نصب شدهالکترودهايي هستند كه  

 براي ايجاد اتصال به زمين و آنها به عنوان الکترود زمين استفاده كرد. 

 از: کترود زمين استفاده نمود عبارتندهايي كه ميتوان از آن به عنوان الهادي

 هاهاي هادي كابلغالف -

 ها اجزاي فلزي سازه -

 هاي بتنيسپرهاي فلزي و ميلگردهاي شمع -

 كشي آب لوله -

 ي هاي فلزي مجاز ديگر كشلوله -

هر گونه تأسيسات فلزي كه در تماس با زمين بوده و مانعي براي استفاده از آن بعنوان الکترود زمين  -

 وجود نداشته باشد. 

،گاز، هواي تحت فشار و فاضالب بعنوان الکترود زمين هاي نفتيدههاي نفت و فرآورنکته: استفاده از لوله

 ممنوع است.
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 ين انشعاب فشار ضعيف: الكترود زم

 :الكترود زمين ساده

مين كوبيده يا لوله آب( يا ميله فوالدي مخصوص است كه در زمثال )اينچ 1يك لوله گالوانيزه به قطر حداقل

متر كمتر باشد. و عمق خاک دستي در  2شود. حداقل طول لوله در زمين بکر نبايد از بصورت قائم دفن مي

 شود. ر گرفته نميبه طول الکترود در نظمحاس

 الكترود زمين اساسي:

( ميلي متر در عمق زمين كه داراي نم طبيعي 011×011×2يك صفحه مسي به ابعاد) همان چاه ارت است،

طرف پودر ذغال ريخته و سانتي متر از هر  21است قرار داده شده و در اطراف آن حداقل به ضخامت 

استفاده  ي توسط كابلشو مسي پيچي يا پرسي و همچنين باشود. اتصال هادي زمين به صفحه مسكوبيده مي

 0اليه سنگ  نمك و  0 شود. پس از نصب صفحه مسي در داخل ذغال متناوباًاز جوش اكسيژن انجام مي

شود. حداقل عمق لبه بااليي انتي متر ريخته شده و كوبيده ميس 10اليه پودر ذغال هر يك به ضخامت 

 باشد.متر مي 0/1صفحه مسي از سطح زمين 

يمني اعم از اينکه انشعاب مشترک يك فاز يا سه فاز باشد حداقل يك اتصال زمين ا 18مطابق مبحث

 بيني شود.بصورت زير بايد براي آن پيش

به عمق حداقل )ميله ارت .فاز يك الکترود زمين سادهآمپر سه فاز يا يك  20تا الف( براي مشتركان با كنتور 

 متر در زمين بکر( 2

ها در اراي چندين مشترک كه كنتورهاي آنهاي دآمپر سه فاز يا مجموعه 61تور تا ب( براي مشتركان با كن

آمپر تجاوز نکند. دو الکترود زمين  61هاي نامي كنتورهاي هر فاز از ك نقطه متمركز باشند و جمع جرياني

 متر.  4ق متر از همديگر يا يك الکترود ساده ولي به عم 6ساده در فاصله حداقل 

ها اراي چندين مشترک كه كنتورهاي آنهاي دآمپر سه فاز يا مجموعه 61بيش از ج( براي مشتركان با كنتور 

آمپر تجاوز كند يك اتصال  61هاي نامي كنتورهاي هر فاز از ك نقطه متمركز باشند و جمع جرياندر ي

 چاه ارت(.ده آن )ترانسفورماتور تغذيه كنن زمين اساسي يا اتصال زمين مشابه پست

)باسبار( در كنار تابلو كنتور متصل و سپس توسط يك رابط به زمين از الکترود ارت به شمش ارت هادي

( بصورت جداگانه اجرا PE)( و حفاظتيN)شود. و در داخل ساختمان هادي نولشمش مربوط وصل 

 (.TN-Sشود.)سيستم 

صورت انفرادي نصب شده و فاصله قطه متمركز يا بها در بيش از يك نهائي كه كنتورهاي آند( در مجموعه

 آيد.تور انفرادي يك مشترک به حساب ميمتر باشد، هر نقطه متمركز يا كن 3ها بيش از آن
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 :مقرارت ملي ساختمان در مورد الكترود زمين

 پ-1-8-4-18وجود الکترود زمين اساسي كه متداولترين روش احداث آن چاه زمين است بر طبق بند  -1

اي از كنتورها با مجموع جريان سه فاز يا مجموعه A61مقررات ملي براي مشتركان بيش از  سيزدهمبحث

 در هر فاز ضروري است. A61بيش از

پر كردن چاه با  ، روش سنتي قرار دادن صفحه مسي داخل ذغال وسيزدهمبحثپ  -0-9-1-18در بند  -2

 كند: الت زير را ايجاد ميكه مشک استشدهغال شرح داده هاي نمك و ذاليه

 خوردگي صفحه مسي به علت وجود نمك  -

 شسته شدن نمك و باال رفتن مقاومت چاه  -

 شود.نده مقاومت همانند خاک هاي معدني)بنتونيت( توصيه ميبه همين منظور استفاده از مواد كاه

دي اصلي براي همبن از آرماتورهاي فونداسيوناستفاده سيزده مبحث پ-1-7-4-1-18مطابق بند  -8

 سيستم زمين الکتريکي ضروري است. ساختمان به

 اي در كاهش مقاومت زمين دارد.هم پتانسيل سازي، تأثير قابل مالحظبندي فوق عالوه بر اثر ههم

هاي ار مقاومت الکتريکي زمين در دورهاز نکات بسيار مهم پس از احداث چاه زمين، آزمايش مقد -4

 تناوب مشخص است.

 :ندی با فلزات ديگرردگي الكترودها در اثر همبخو

سرعت تحليل الکترودها در درجه اول بستگي به جنس الکترودها و تا حدودي به سطح نسبي آنها بستگي 

بندي شده با آن قرار دارند در خوردگي خود زمين و فلزات هم دارد. فلزات بيگانه كه در محدوده الکترود

از نظر ترين فلزات را با توجه به نوع مصرف آنها ( متداول6)کترودها مؤثراند. جدولآنها و فلزات ال

 دهد.بندي ارائه ميسازگاري و ماندگاري در هم

 بنديدر صورت هم با فلزات : مقاومت الکترودها در برابر خوردگي6جدول

 است ماده اي كه داراي سطح بزرگتر

 )معموال غيرالکترود(

 

 م با سطح كوچکترجنس الکترود يا جس

 مس قلع مس والد گالوانيزهف فوالد

 + + + + فوالد گالوانيزه

 + + - - فوالد در داخل بتن

 + + * + + فوالد گالوانيزه در داخل بتن

 + + * + + سرب

 نامناسب براي همبندي    * گالوانيزاسيون سطح كوچکتر ممکن است صدمه ببيند -+ مناسب براي همبندي     
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 د آيين نامه در مورد الكترودهای سيستم اتصال زمين:موا
 :از سيستم اتصال به زمين عبارتند سه نوع الکترود متداول و مورد استفاده در  - 14ماده 

 ايهاي صفحهالکترود -1

 ايههاي ميلالکترود -2

 ايهاي تسمهالکترود -8

 ای:الكترودهای صفحه
امت  ضخمتر و  (1×0/1س با ابعاد حداقل)جنس م صفحاتي از، براي استفاده از اين نوع الکترود - 10ماده 

 شود.پيشنهاد مي mm8متر و ضخامت حداقل (1×0/1فوالد گالوانيزه با ابعاد حداقل) جنسيا  mm2حداقل

 .شودمي وجود دارد،  نصب در عمقي كه رطوبت زمين به طور دائ اي بايدالکترودهاي صفحه – 16ماده 

 اي به روش ذيل است:ک اطراف الکترود صفحهسازي خاآماده -17ماده 

در  80و 4و 1هـاي غـال چـوب و خـاک رس را به تـرتيب بـا نسبتذ ، خـاكـهابتدا مخـلوطي از نـمـك

سانتيمتر باالتر از لبه  21آوريد و اطراف صفحه الکتـرود را حداقل تـا ل دربيـرون بـا آب به صورت گ

سپس خاک رس سرند شده را در داخل چاه بريزيـد و بـه طـور  يد،بااليي صفحه بـا اين مخلوط پر كن

 متنـاوب بـه آن آب اضافه كنيد.

 اي بايد به صورت عمودي نصب شوند.الکترودهاي صفحه -13ماده 

 اي بايـد حـداقل در دو نقطـه مجـزا انجام  شود.اتصال سيم ارت به الکترود صفحـه  - 19ماده 

وش نقره بهتـر است و جوش اي در صورت امکان جم ارت به الکترود صفحهي اتصال سيبرا – 21ماده 

 است.اينکه استفاده از كلمپ نيز جايز ضمن ، )ترميت( نيز روش مناسبي استاحتراقي

 01)سيم ارت( متصل بـه صفحـه مسـي بايـد داراي سطـح مقطـع سيم اصلي اتصال به زمين - 21ماده 

 (01سيم شماره  ).ميليمتر مربع از جنس مس باشد

 ميليمتر كمتر باشد. 1.0فاصله لبه بااليي الکترود صفحه اي از سطح زمين نبايد از  - 22ماده 

با توجه به تجربيات به دست آمده توسط برخي از مهندسان استفاده از صفحات مسي روكش : 4نكته

 ، تقريبا منسوخ و به جايهاي گالوانيك و خوردگيكاتديك به علت اثر پوستي و در نتيجه افزايش جريان

( ميليمتر 0×661×661)ترجيحا صفحه باهنر( به ابعاد حداقل )آندبهتر است از صفحات مسي روكش آن

 استفاده شود.
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ميليمتر مربع و با  01، استفاده از سيم به مقطع بهترين نحوه اتصال صفحه به سيم اتصال زمين :2نكته

 باشد.دو نقطه مي جوشکاري كدولد يا جوش نقره با كاربيد از

هاي مسي يکي از بهترين الکترودهاي مورد استفاده است و همچنين مشکل سبد بافته شده از سيم :9نكته

 جوشکاري و نيز اثر پوستي روكش كاتديك را نخواهد داشد.

 ای:الكترودهای ميله

بـا روكش مس يـا فوالد  هايي از جنس مس يا فوالد، ميلهاياستفاده از الکترودهاي ميله براي – 28ماده 

 شود.و يا فوالد گالوانيزه پيشنهاد ميزنگ نزن 

ميليمتر  16يليمتر و م 12اي از جنس مس و فوالد با پوشش مس به ترتيب قطر الکترودهاي ميله - 24ماده 

 شود.ميليمتر پيشنهاد مي 16گالوانيزه هايي از جنس فوالد و براي ميله

ه و به شينـه اي گرفته شدهاي ارت يا الکترودهاي ميلهزمين كه از سر چاه سيم اصلي اتصال به -20ماده 

 باشد. 01شود، بايد سيم مسي شماره اصلي اتصال به زمين)ارت( وصل مي

ق كم هاي مرطوب خاک در عمي در مناطق خشك كه رسيدن به اليهااستفاده از الکترودهاي ميله -26ماده 

 د.شوپذير نيست، توصيه نميامکان

 ای:لكترودهای تسمها

كـه اي اي سخت باشد، بـه گـونـهيا ميلهاي كه خاک محل نصب الکترودهاي صفحه در صورتي – 27ماده 

سيستـم بـاشد، مي تـوان از ممـکن يـا دشـوارهاي مربوط خاک عمالً غيـريهچـاه و رسيدن به الحفر

 گيرند.، به صورت افقي قرار ميا در خاکودهبدين صورت كه الکتر اي استفاده كرد.الکترودهاي تسمه

مـيليمتر و يـا  2از الکترودهايي به شکل تسمه مسي بـدون روكـش قلـع با ضخامت مس حداقل  -23ماده 

مسي  ( و يا حتي سيم0/8× 81ميليمتر مربع ) 111تـسمه فوالدي گـالوانيزه گـرم بـا سطح مقطـع حـداقل 

 استفاده كرد. عنـوان الکتـرود افقـيتـوان بـهميليمتـر( مـي 6/0ربع )قطر ميليمتر مـ 20با سطح مقطع  لخت

 اي نبايد بيش از يك هشتم پهناي آن باشد.ضخامت الکترود تسمه – 29ماده 

اين عمـق بـراي و پهنـاي آن تأثير نسبتاً كمي روي مقـاومت دارنـد. بناعمق دفن الکترود تسمه – 81ماده 

 شود.متر  پيشنهاد مي 2تا  6/1)افقي( بين ايهدفن الکترودهاي تسم

 استفاده كرد. ايلکتـرود تسمـهنيـز به عنـوان ا 01سيـم گـرد نمرهتوان ازمياي بر سيم تسمهعالوه -81ده ما
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 (7مطابق جدول): زير ، در چهار وضعيتگرداي يا سيمترودهاي افقي تسمهطول الک – 82ماده 

 ،  چهار رشته عمود بر هم )حالت صليبي(( ┐) ه عمود برهمدو رشتـ،  ( —اي )تك رشتـه

 ستاره(حالت درجه نسبت به يکديگر ) 121با زاويه ايسه رشته

 از جنس مس باشد.و  01اي بايد نمره ال به زمين متصل به الکترود تسمهسيم اتص -88ماده 

 نوع خاکاي )افقي( در چهار وضعيت مختلف براي دو : طول الکترودهاي تسمه7جدول
 

 نوع الکترود
جنس 

 خاک

 طول الکترود

 ) برحسب متر(

 اي و سيم گرد( تسمه —اي )تك رشته
 01 رس

 211 آهکدار

 ( ┐گرد)اي و سيمرشته عمود بر هم تسمهدو 
 41 رس

 101 آهکدار

 گرد( تسمه و سيمستاره )
 81 رس

 111 آهکدار

 چهار رشته عمود بر هم صليبي

 ( تسمه +) 

 81 رس

 111 آهکدار

 01 آهکدار گردصليبي سيم

 

 های متفرقه:الكترود

الکترودهاي متفرقه، اجزاي هـادي تأسيسات و تجهيزاتي از جنس مس، آهن، فوالد و غيره  - 02ماده 

 شوند و دربراي مصارف ويژه به كار گرفته ميها و تـأسيسات مـربـوط بـه آن هستند كـه در ساختمان

 گيرند.مقاومت كل مورد استفاده قرار مي پايين آوردنهمبندي براي 

ها را كه معموالً به منظور ايجاد مسيري براي هدايت جريان اتصالي زره كابل هاي فلزي وغالف – 08ماده 

عنوان الکترود متفرقه توان بهگيرد، ميانسفورماتور مورد استفاده قرارميبه نـقطه خنثاي منبع در محل تر

 متر در زير خاک مدفون باشد. 811به شرطي كه حداقل به طول  محسوب كرد،

عـنوان  تـوانند بـهاند، ميقرار گرفته هاي بتوني ساختمانهاي فلزي كه در پيهاي قسمتسازه – 04ماده 

يـك الکترود اتصال به زمـين موثر و آماده به حساب آيند. سطح كـل الـکترودي كه توسط اجـزاي فـلزي 
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تواند مقاومت الکتريکي كمتري را نسبت به زمين البته در شود، ميهاي بـزرگ ايـجاد مياختماندر پـي س

 هاي ديگر ايجاد كند.مقايسه با روش

مقاومت اجزاي فوالدي مستقر در حجم بتون يا ميلگردهاي به كار رفته در بتون نسبت به زمين بر حسب 

. بتون جاذب رطوبت است، به ويژه در مناطق اهد بودبت آن و شکل پي متفاوت خونوع خاک و ميزان رطو

اهم متر دارد كه كمتر از  91تا  81اي در حدود ، مقاومت ويژههنگام قرار گرفتن در درون خاکغير خشك، 

 بعضي از انواع خاک است.

د نسبت باي گيرند،ان الکترود مورد استفاده قرار ميعنوهاي فلزي كه بهمقاومت الکتريکي قسمت - 00ماده 

 گيري و در فواصل زماني منظم مقدار آن كنترل شود.به زمين، اندازه

الکترود اتصال به زمين محسوب  بايد از برقراري اتصال الکتريکي بين كليه اجزاي فلزي كه جزء - 06ماده 

 شوند، اطمينان حاصل شود.مي

بتون يا در زير سطح زمين مانند  براي اتصال الکتريکي بين اجزاي فلزي به كار رفته در حجم - 07ماده 

 ميلگردهاي بتون، بهترين روش جوشکاري در باالي سطح زمين است.

اي به زدن هر محل  اتصال سازه )انکر بولت( اين كار معموالً از طريق دورهارهاي مدر مورد پيچ – 03ماده 

کن است قبل از نصب، . اين امر به ويژه در مورد سطوحي كه ممشودكمك يك هادي همبندي انجام مي

 رنگ بخورند، صورت مي گيرد.

نوعي الکترود است كه در بعضي مناطق و براي مصارف پايين شدت جريان  :ايالکترود چنبره - 09ماده 

وني اي با شعاع بيربه صورت چنبره 01م لختي با نمره مي تواند مورد استفاده قرارگيرد. در اين روش از سي

 شود.قرار مي گيرد( استفاده مي )كه در ته چاه اتصال به زمينحلقه 0سانتي متر  تعداد   41

بـا استفاده از الـکترودهاي هاي كوچك نيز ايجاد سيستم اتصال به زمين مـناسب در كارگاه - 61ماده 

 ها نيز طبـق معمـول اجرا مي شود.اي الـزامي است و همبنـدياي و يا تسمهاي، ميلهصفحه

 توان از الکترودهاي متفرقه به عنوان الکترودهاي اصلي، نميهاي بزرگها و كارخانهاهدر كارگ -61ماده 

هاي اتصال به زمين مطمئن بايد در اين حالت عالوه بر ايجاد سيستم سيستم اتصال به زمين استفاده كرد،

 الکترودهاي متفرقه را نيز با آنها همبندي كرد.

هاي گاز، نفت، هواي فشرده و ، لولهرساني عموميهاي آبلولهتوان از براي تأسيسات نمي - 62ماده 

 فاضالب به عنوان تنها وسيله اتصال به زمين استفاده كرد.
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ثري به زمين وصل شده باشد تا در صورت بروز اتصالي بين سيم فاز و سيم نول بايد به نحو مؤ - 68ده ما

كشي آب، ولتاژ سيم نول يم فاز و نول( مثالً لولهال مستق)غير از اتصزمين با مقاومت كم يك سيم اتصال به

 ولت تجاوز ننمايد. 01مقدار مجاز نسبت به اتصال زمين از 

 هاي بيگانه()با اتصال به هادي.اين مقدار مقاومت سيم نول بايد يك اهم يا كمتر باشدبنابر

ين الکترود اتصال به : منظور از مقاومت نول، كل مقاومت سيم نول است كه ممکن است شامل چندتبصره

هايي با غالف فلزي، اتصاالت زمين زمين در نزديکي پست ترانسفورماتور يا ژنراتور و اتصاالت زمين كابل

 خطوط هوايي در ابتدا و انتهاي هر خط اصلي وغيره باشد.

 باشد. اهم 2مقاومت كل سيستم الکترودهاي اتصال به زمين)بدون اتصال به نول( بايد كمتر از  - 64ماده 

 اهم تجاوز كند. 0متري پست برق نبايد از  111مقاومت كل الکترودهاي اتصال به زمين تا شعاع  - 60ماده 

ها اعم از هوايي يا ها و كارخانهمقاومت كل الکترودهاي اتصال به زمين مدارهاي تغذيه كارگاه - 66ماده 

 اهم تجاوز نمايد. 0شد، نبايد از متر با 211)با غالف فلزي يا غالف عايق( كه طول آنها كابلي

 211)ساختمان، كارگاه و غيره( يا فاصله سوله ها نسبت به يکديگر بيشتر از چنانچه طول سوله - 67ماده 

اهم  0)چاه ارت( احداث شود و مقاومت كل آن نبايد از يد ميان آنـها چاه اتصال به زمينمـتر باشد، با

 27شکل اهم باشد اينکار احتياج نمي باشد(  0طه كمتر از  )در صورتي كه مقاومت هر نقتجاوز كند.

نطقه متري پست برق براي پوشش دادن م 111اهم در 0به كارگرفتن الکترودي با حداقل مقاومت  - 63ماده 

 .در موارد بحران، الزامي است

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها متناسب با فاصله و مقاومت آنها: تعداد و وضعيت استقرار چاه27شکل 
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شود كه در صورت بروز اتصالي متري پست باعث مي 211ن در فاصله استفاده از الکترودهاي زمي -69ه ماد

هاي هادي متصل به آن، به زمين نزديکتر ظتي، ولتاژ هادي حـفاظتي و بـدنهبين يك هادي فاز و هادي حفا

ن بـاعث كـاهش راكتـانس ميشود.)گستردگي زگرفتگي نيز كمترمير نتيجه ولتاژ تماس يا ولتاژ برقشده و د

 يابد(ا افـزايش طـول افزايـش ميشـود، در صـورتي كـه راكتانس سيـم بـزميـن مي

ها در حوزه همديگر قرار گـرفته در صورتي كه تعداد پست برق دو يا بيشتر باشد، اگر پست – 71ماده 

افي است. امـا اگـر حوزه اهـم براي هر دو پست كـ 2بـاشند، مجموع مقاومت الکترودهاي حفاظتي 

ها نسبت به همديگر در فاصله دورتر قرار گرفته بـاشند، در آن صـورت ها جدا باشد، يعني پستپست

 اهم باشد. 2بـايد مقاومت الکترودهاي زمين هـر پست بـه تنهايي 

 

 

 

ر فكر کنند نفهميدي...))  ((گاهي فقط بايد لبخند زبني و رد شوي، بگذا
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 فصل ششم

 ث چاه ارتاحدا 
 زمين و مقاومت الكتريكي آن:

كند. بنابراين شناخت ماهيت زمين اهميت زيادي دارد. هاي برقي ايفا ميزمين نقش اساسي در ايمني سيستم

مقصود از اتصال به زمين اتصال به جرم كلي زمين است. اتصال به جرم كلي زمين ممکن است مستقيم يا از 

 )فلز( انجام مي شود.اتصال به زمين از طريق يك هادي. طريق نوعي امپدانس انجام شود

 شود: در احداث اتصال به زمين دو هدف زير دنبال مي

 مقاومت الکترود زمين تا حد امکان كم باشد.  -1

 هاي اتصالي را داشته باشند. انايي عبور جريانهاي اتصال به زمين توهادي -2

 رسي شود: جهت تحقق اهداف فوق الزم است موارد زير بر

 گيرد.ت خاكي كه الکترود در آن قرار ميجنس، مقاومت ويژه، دما و رطوب -1

 ها و نحوه نصب الکترود زمين.جنس، اندازه -2

 نحوه انجام اتصاالت به الکترود زمين. -8

 چگالي جريان در سطح الکترود در تماس با خاک. -4

 روي سطح زمين در اطراف الکترود. پتانسيل  -0

ترود مقاومت گيري شده و پس از احداث الک( بايستي اندازهρز احداث الکترود مقاومت ويژه خاک )قبل ا

از مقدار محاسبه شده باشد نسبت به احداث شود تا در صورتي كه مقاومت بيشتر  گيريالکترود زمين اندازه

 الکترودهاي ديگر تا تأمين مقاومت الزم انجام شود. 
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مت بين نقاط مختلف جرم كلي زمين در حد صفر است. اين مفهوم در شکل زير دهد مقاوآزمايش نشان مي

شود. با به صفر نزديك مي Rبيشتر باشد  Sچه مقدار هر R= ρ×(L÷S). طبق رابطه استشدهنشان داده 

 (23باشد. )شکل مي R= 0خيلي بزرگ بوده و بنابراين  sتوجه به ابعاد بزرگ زمين مقدار 

 بين نقاط مختلف ز مين زمين : مقاومت23شکل

 

 

 حوزه ولتاژ الكترود: 
و هر چه فاصله از الکترود  شوديداني در اطراف الکترود ايجاد ميدر صورت عبور جريان از هادي زمين م

 بيشتر شود اين ميدان كمتر خواهد بود. 

 ار نگيرند.حوزه ولتاژ همديگر قر توان در نظر گرفت كه درورتي جدا از هم ميدو الکترود را در ص

متر  21فاصله  )جدا ازهم( درت آن دارد عمال دو الکترود مستقلحوزه ولتاژ بستگي به جنس خاک و مقاوم

 گيرند. از همديگر قرار مي

 مقاومت ويژه خاک: 
باشد. مقدار مقاومت ويژه به ميزان ( ميm- Ω( نمايش داده و واحد آن )ρ)مقاومت ويژه خاک را با 

  هاي حل شده در آب و موارد ديگر بستگي دارد.ت مواد شيميايي و نمكتركيب و غلظرطوبت، 

 سازی خاک اطراف الكترودها:نحوه آماده
ف الکترود ريخته ( اطرا11( و خاک رس )0/1(، ذغال چوب يا كك )1مخلوطي از نمك )روش سنتي:  -4

متر باالتر از لبه صفحه و  2/1اي سطح بااليي مخلوط تا حدود شود. در الکترودهاي صفحهشده و متراكم مي

 يابد. ن تر از لبه زيرين صفحه ادامه ميبه همين مقدار پايي
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 باشد:ين ماده براي آماده سازي خاک است كه تهيه آن به صورت زير ميبنتونيت بهتر بنتونيت: -2

 .كنيميمسي اضافه م هروي صفحوغاب درآورده و داخل چاه به صورت د 8به1 بنتونيت و آب را به نسبت

توان با رعايت نسبت فوق، مقدار مورد نياز آب را داخل چاه ريخته و بنتونيت را به صورت پودري البته مي

 .آيداضافه نمود تا به صورت دوغاب در به آن

 811ليتر آب و 911از تركيب  cm31متري با قطر  6 توان جهت احداث يك حلقه چاهبراي مثال مي

 مود.كيلوگرم بنتونيت استفاده ن

را روي بنتونيت يا هر خاک ديگري اضافه نکنيد، چون اين كار باعث  گاه آبکته: براي تهيه دوغاب هيچن

 شود.گلوله شدن مواد تركيبي و در نتيجه افزايش مقاومت چاه ارت مي

ر حفر چاه، قرا زپس ا باشد كهمي سازي خاک اطراف الکترودترين روش براي آمادهبهترين و ساده بتن: -9

 .پذيردصورت ميكردن بتن در اطراف آن الکترود در وسط چاه، ريختن و پر دادن

 متر –: مقاومت ويژه بعضي از انواع خاک بر حسب اهم 3جدول
 

 
 

 نوع خاک

 شرايط جوي

 ريزش باران معمولي و زياد
 شرايط صحرايي و ريزش باران كم

 در سال (  mm 201) كمتر ار 

 هاي زيرزمينيآب

 در سال (  mm 011) بيش از  شور ( ) چشمه آب

 مقادير احتمالي

 متر -اهم 

 گستره  مقادير واقعي

 متر -اهم 

 گستره  مقادير واقعي

 متر -اهم 

 گستره  مقادير واقعي

 متر -اهم 

 0الي  1 * * 0 خاک رس آبرفتي

 0الي  1 111الي  11 21الي  0 11 خاک رس

 --- 811لي ا 01 81الي  11 21 هاي آهك دارخاک

 --- --- 111الي  81 01 سنگ آهك خلل و فرج دار) مانند گچ (

 سنگ سياه خلل و فرج دار

 (  Keuperسنگ سياه هاي رستي و)سنگ
 111الي  81 111

 

--- 

 

--- 

 كوارتز ، سنگ آهك متراكم و بلوري

 ) مانند مرمر (
 1111الي  111 811

 

--- 

 

--- 

 111الي  81 1111بيش از  8111الي  811 1111 يهاي رستهاي رس و سنگتخته سنگ

 --- --- --- 1111 گرانيت

 --- --- 1111بيش از  2111 شيست و سنگ آذرين

 به سطح آب محل بستگي دارد*
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 محل احداث الكترود زمين:
 : رود زمين عبارتند ازمحل مناسب برای احداث الكت

 باتالقي -1

 رسي يا چمنزار -2

 مي ماسهرسي مخلوط با ك -8

 رسي مخلوط با سنگريزه و شن و ماسه -4

 شن نمناک يا پيت -0

 های نامناسب برای احداث الكترود زمين عبارتند از:محل

 .هاي خشكزمين -1

 اي و شني.هاي ماسهزمين -2

 ت مانند گرانيت و غيره.هاي سخهاي داراي انواع سنگزمين -8

 اي در عمق كمي نسبت به سطح زمين قرار دارد. ايي كه در آنها اليه سنگي گستردههزمين -4

 اي در جهت كم كردن مقاومت ندارد.ههاي معمولي تأثير قابل مالحظزميندر  % 21: رطوبت بيش از1نکته

 شود. چاه به حساب آورده نميدر صورت برخورد با خاک دستي، عمق خاک دستي در احداث : 2نکته

 سازی الكترود زمين:مواد آماده
 شود.سازي زير استفاده ميكاهش مقاومت زمين از مواد آماده براي

 ( m- Ω8بنتونيت )با مقاومت ويژه  -1

 (  m- Ω81با مقاومت ويژه بتن ) -2

 (Lomبتن خاص با سيمان هادي )بعنوان مثال  -8

 نمك و ذغال -4

 سبت به نمك و ذغال ارجحيت دارند.مواد كاهنده مقاومت ن

 باشد.اهم مي 2از سيستم اتصال زمين فشار ضعيف حداكثر مطابق مقررات مقاومت مج

تر از آن اهميت دارد، نصب شتر براي دماي انجماد و يا پاييندماي خاک بر مقاومت ويژه تأثير دارد ولي بي

)به جز در همه حال شودتوصيه ميماد نتواند به آن نفوذ كند، الکترود بايد در عمقي باشد كه دماي انج

 .اول عمق الکترود در محاسبه مقدار مقاومت به حساب آورده نشود يك مترمناطق حاره( 
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 )واكنش فلز الکترود و هادي اتصال زمين با انواع خاک( :زمين شيميايياثر الكترو

 الكترود با الكترودهای در تماس با زمين بايد از جهات زير مورد بررسي قرار گيرد:

ي از نظر اثر مواد شيميايي و ديگر عوامل موجود در خاک بر رو وجود مواد شيميايي خورنده در زمين: -1

 فلز الکترود و هادي اتصال زمين.

 هاي نشتي مستقيم موجود در زمين.جريان -2

بندي الکترود زمين با هاي گالوانيك كه به علت همهاي گالوانيك: از نظر خوردگي در اثر جريانسلول -8

لکترود قرار دارند بوجود مربوط نبوده ولي در نزديکي محل استقرار افلزات ديگر كه به سيستم الکتريکي 

 وضوع به حفاظت كاتديك مرتبط است.اين م مي آيند،

هاي فعال ز هر نوع كه باشند مجهز به سيستمتأسيسات فلزي طويل زيرزميني يا در تماس نزديك با زمين ا

جريان مستقيم در جهت مخالف بااستفاده  باشند كه بطور خالصه عبارت است از تزريقحفاظت كاتدي مي

باتري خنثي شده آورد. در نتيجه اين عمل جريان ا ولتاژي كه باتري زمين بوجود مياز يك الکترود كمکي ب

در انتخاب الکترود زمين بايستي به خوردگي  شود.همبندي شده پيشگيري ميهاي و از خوردگي قسمت

 .شودان ابعاد بزرگتري انتخاب الکترود نيز توجه شود، و در صورت امک

 شود.( و آند فداشونده انجام ميImpres currentحفاظت كاتديك به دو روش جريان تزريقي )

 :از ها از نظر شدت اثر آنها بر روی فلزات به ترتيب عبارتندبندی انواع خاکدرجه

 هاي شنيخاک -1

 ههاي ماسخاک -2

 هاي رسوبي    خاک -8

 هاي رسيخاک -4

 هاي داراي مواد آليهاي برگ و خاکخاک -0

 هاي دستي مخلوط، محتوي خاكه زغال و خاكسترخاک -6

 ساختمان بعنوان الكترود زمين:استفاده از پي
 توان به عنوان يك الکترود زمين مطمئن استفاده كرد.ساختمان مياز پي

 توجه شود:موارد زير رابطه بايد به در اين 

با زمين ني نسبت به انواع ديگر الکترودها اين است كه سطح بتن كه در تماس علت ارجحيت پي بت -1

ومت و مقا شود،ن مقاومت آن نسبت به زمين ميباشد و همين امر سبب كم شداست بطور طبيعي وسيع مي

 متر است.  -اهم 91الي  81ها و مواد كمتر و حدود ويژه بتن از بسيارهاي از خاک
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ي بعنوان الکترود زمين بايستي رطوبت ناچيزي در اطراف ت است و جهت كارايماده جاذب رطوب بتن -2

شامل يخ زدگي زمين در نقاط  شودلي كه باعث از بين رفتن رطوبت ميبتن وجود داشته باشد. عوام

 از حد در مناطق گرمسير مي باشد. سردسير و خشکي بيش

 توان به عنوان الکترود زمين استفاده كرد. متر باشد نميسانتي 31ر پي داراي عمق كمتر از اگنکته: 

 :49امات و قوانين اجرای چاه ارت مطابق مبحث الز

محل مناسب چاه زمين مکاني كه امکان آبياري آن وجود داشته باشد، بنابراين عدم صدمه به سازه  -1

 بايد مدنظر قرار داده شود.ختمان در انتخاب محل چاه زمين ميسا

م وجود داشته باشد، ولي در هرحال ئاي است كه نم طبيعي به طور داين نقطهعمق نصب صفحه زم -2

 متر نبايد كمتر باشد. 0/1عمق لبه بااليي صفحه از 

 ميلي متر است. 2سانتي متر با ضخامت  01× 01ابعاد صفحه زمين حداقل  -8

شود، بنابراين قطر چاه متر ماده كاهنده مقاومت بايد ريخته سانتي 21اف صفحه زمين حداقل در اطر -4

 متر است.سانتي 91يا  31 حداقل

است   )بهتر.باشدميميليمتر مربع  80مقطع حداقل  به صورت چند مفتولي و باهاي زمين، مسي، هادي -0

 (ميليمتر مربع استفاده شود 01ازهادي به مقطع 

 

 شود: ن به يکي از دو روش زير انجام ميهاي هادي زمين به صفحه زمياتصال -6

شو به كمك دو عدد پيچ شود. كابلشوي مسي)پرسي يا پيچي( نصب ميدر انتهاي هادي ها يك كابل -

 باشد. از پيچ ومهره گالوانيزه ممنوع مياستفاده  يابد،فحه مسي اتصال ميومهره مسي به ص

 .گيردنجام ميا )لحيم سخت( يا كدولدكسيژشو به صفحه با جوش اشو و كابلها به كابلاتصال هادي -

 )سرب يا قلع( مجاز نيست.بايد صورت گيرد، اتصال لحيم نرم جوشکاري در كل سطح تماس

متر مکعب 1بنتونيت و Kg811)بنتونيت( به صورت دوغاب به نسبت مقدار مناسب ماده كاهنده مقاومت -7

 شود.با خاک دستي سرند شده پوشانده ميروي بنتونيت  آب است،

 در مجاورت چاه زمين يا داخل تابلوي اصلي ضروري است.وجود شينه زمين  -3

هاي اتصال زمين از شينه اتصال زمين بايد وجود يري مقاومت، امکان باز كردن هاديگبراي انجام اندازه -9

 داشته باشد.
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، آرماتور داخل بتن، هاي لخت مسي از اسکلت فلزي ساختمانينه زمين عالوه بر چاه زمين، سيمبه ش -11

اتي و بدنه ديزل هاي تأسيسوله اصلي فلزي آب، فاضالب، كانالاصلي و هادي خنثي، لي حفاظتيهاد

 شود.ژنراتور متصل مي

گيري بايد در گرمترين ماه سال اندازه هر ساله اين مقدار اهم تجاوز كند، 2ل زمين نبايد از مقاومت ك -11

 .شود

به صورت موازي بايد اد نکند از چند الکترود ت الزم را ايجمدر صورتي كه يك چاه زمين مقاو -12

 ايد باشد.ها حداقل سه برابر بزرگترين بعد صفحه باستفاده نمود، فاصله اين چاه

 .شودميليمترمربع به يکديگر رينگ مي 80هاي زمين با سيم لخت مسي حداقل چاه -18

 3/1كمتر از ضخامت هر مفتول كه ها از نوع افشان نبوده و در انواع چند مفتولي يك از هاديهيچ -14

 متر نباشد.ميلي

گونه زدگي و خوردگي داشته باشد وآن را بايد كامال در وسط چاه قرار داد و هادي زمين نبايد هيچ -10

 همچنين در معرض كشش نباشد.

 دريچه بازديد در باالي چاه به منظور بررسي وضعيت چاه در نظر گرفته شود. -16

( و علت آن اين است 0يادآوري  0-9-1پ 18)مبحث شوداي فاضالب استفاده نزمين بر از چاه -17

 آورد.الکتروليتي را پايين ميخاصيت  مس را تخريب و ،موادي اسيدي روغني، كف جوهر نمك

يجه اين آزمايش نگهداري شود، هرسال يك بار اين نت واهم( انجام  2)حداكثر آزمايش مقاومت زمين -13

 (4-9-1پ  18. )مبحث شودنجام بايست اآزمايش مي

 هاي ارت باشد.عادل دو برابر ارتفاع يکي از چاهبايست مله هر دو چاه از همديگر حداقل ميفاص -19

 متر فاصله داشته باشند. 21نکته: بطور معمول بهتر است بيشتر از 

 :الكترود زمينجنس صفحه و 
 ود به ترتيب زير است: اولويت در بين الکترودهاي موج VDE-1141بنا به توصيه 

 فوالد گالوانيزه -

 سرب آهن روكش شده با -

 مس خالص -
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 ميله فوالدي كاپرولد شده -

 ميله فوالدي با روكش مس)اكسترود شده( -

عنوان الکترود ميکرون باشد، به 91ضخامت حداقل  لذا از ميله فوالدي كه داراي روكش گالوانيزه گرم به

 تواند استفاده شود.اي ميد صفحهبا عنوان الکترو 9/99درجه خلوص % از صفحه مسي با اي وميله

 دهند. اي نتايج بهتري نشان ميدهد الکترودهاي صفحهتجربه نشان مي: 1نکته

با توجه به اينکه چگونگي اين اتصال نقش بسيار محسوسي در مقاومت نهايي و دوام الکترود دارد : 2نکته

 ( استفاده شود. Cad weldترجيحا از جوش انفجاري )

ماكزيمم  ki"Iآيد كه بدست مي ki"I=A/111مقطع سيم رابط بين الکترود و بدنه از رابطه VDEطبق توصيه 

حداقل  توانپذير نباشد، ميه هر دليلي امکانچنانچه محاسبه اين جريان ب كوتاه تك فاز است، جريان اتصال

 استفاده شود( 2mm01از سيم با مقطع )بهتر است استفاده نمود. 2mm80 به مقطعاز سيم 

تخاب و در مناطقي حتي بيشتر است، ان متر -اهم 1111تا  21باتوجه به اينکه مقاومت ويژه خاک عمدتا بين 

اسبي مانند از الکتروليت من و محل انجام گيرداي و بايد بر اساس مقتضيات اي يا صفحهالکترودهاي ميله

شيميايي آنها به تأييد مراجع ذيصالح رسيده است  كه خواص الکتريکي و هاي ديگريبنتونيت يا الکتروليت

ر سهولت در مورد استفاده قرار گيرد و در باالي چاه و يا محل ميله ارت اصلي يك دريچه بازديد به منظو

 .شودبيني رت و بازديد نقاط اتصال بايد پيشگيري مقاومت چاه ااندازه

 اه ارت:نامه در مورد احداث چمواد آيين
مقاومت يك الکترود اتصال به زمين به مقاومت ويژه الکتريکي خاكي كه الکترود در آن نصب  - 84ماده 

هـاي گيري در انتخاب سيستمتواند به منظور تصميم، بستگي دارد، به همين جهت اين عامل مياستشده

 حفاظتي مهم باشد.

هاي محلول موجود در خاک، ركيبات شيميايي، نمكمقاومت ويژه خاک به ميزان رطوبت خاک، ت - 80ماده 

 ها و نزديکي آنها به يکديگر بستگي دارد.اندازه و توزيع دانه

 شود:نواع خاک به ترتيب ذيل انتخاب ميمحل نصب الکترود بر حسب ا - 86ماده 

 الف( زمين باتالقي مرطوب.

 كمي شن. ب( خاک رس، خاک گلداني، زمين قابل كشت، خاک گلداني مخلوط با

 ج( خاک رس و خاک گلداني مخلوط با درصدي از شن، سنگ و سنگريزه.

 د(  شن خيس و مرطوب، و زغال سنگ.
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در صورت امکان نبايد از شن خشك، سنگريزه، سنگ آهك، سنگ مرمر سياه، گرانيت و زمين  - 87ماده 

 دارد، استفـاده كـرد. هاي خيلي نزديك به سطح زمين وجودهايي كه در آن صخرهخيلي سنگي يا محل

 اي انتخاب شود كه زهکشي آن كم باشد.گونهمحل نصب الکترودها بايد به – 83ماده 

هايي كه سطح آب آنها باالست، در قسمت انتهـايي زمين كـانالي حفـر براي پايين بردن رطوبت در زمين

 گيرد تا زمين قابل استفاده باشد.شود كه رطوبت اضافي آن را ميمي

ها بايد توجه شـود كـه اگر سطح آب ابرايـن بـراي احـداث سيستـم اتصال به زمين در اين گونه زمينبن

خيلي باال باشـد)بـه طـوري كـه اطراف الکترود پر آب شود( باعث اكسيده شدن و از بين رفتن الکترود 

 خواهد شد.

ترود خشك شده و مقاومت از سـوي ديگر درصورت پايين بودن بيش از حد رطوبت، خاک اطراف الک

 دهد.الکتريکي آن باالرفته و در نتيجه جريان اتصالي را به راحتي به زمين انتقال نمي

 بنابراين بـراي تنظيـم رطـوبت خـاک، عمق كانال زهکشي بايد مناسب باشد.

د اجتنـاب ها( بايهايي كه رطوبت آن ناشي از عبور جريان آب است)مانند بستررودخانهاز محل – 89ماده 

 هاي سودمند كامالً شسته شوند.شود، زيرا در چنين شرايطي ممکن است نمك

دهـي چاه ارت بالمانع است. بـه ويژه اگـر همـراه استفاده از لوله پالستيکي يا فلزي بـراي آب – 41ماده 

 بـا بي كربنات دو سود باشد)در فصل خشك(.

بـرداري و خـاكريزي انجـام شـده، بـا توجه به ت كندن و خاکكه عمليا يا مکاني هاساختماندر  - 41ماده 

 امکان تغيير شرايط محلي، الکترود ها بايد در عمق بيشتر دفن شوند.

 اي باشد كه كود و ساير مواد ديگر بـه آن تـراوش نکند.گونهمحل نصب الکترودها بايد به - 42ماده 

توان خاک محل چاه و اطراف الکترود را با است، مي در مناطقي كه مقاومت ويژه خاک زياد - 48ماده 

 سازي شده جايگزين كرد.خاک آماده

در مناطق شمال كشور مانند گيالن و مازندران كـه رطوبت دائمي در سطح زمين وجـود دارد،  - 44ماده 

 اي استفاده شود.بهتر است از الکترودهاي ميله

اطقي كـه خـاک زميـن آنهـا دج)سفت( است، استفـاده از در مناطق خشك كويري و نيز در من - 40ماده 

 شود.الکترودهاي افقي پيشنهاد مي
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اند و مواد كاني آنهـا شستـه ها واقع شدههايي كه در مسير رودخانههاي آبرفتي)زميندر زمين – 46ماده 

 سازي( شود.ه( بايد از الکترودهاي افقي استفاده شود و خاک اطراف الکترود تعويض)آماداستشده

شوند كه رطوبت كافي در اعماق زمين وجود اي تنها در مناطقي نصب ميالکترودهاي صفحه - 47ماده 

 داشته باشد.)در مناطقي كه نه رطوبت خيلي زياده و نه رطوبت خيلي كم(

و براي  ترين راه باشـدتوانـد اقتصـاديسازي خاک فقط براي تأسيسات الکتريکي موقت ميآماده – 43ماده 

 تأسيسات با طول عمر بيشتر شايد بهتر باشد خاک اطراف الکتـرودهـا با مواد ذيل تعويض شود:

 الف( بنتونيت: ماده جاذب رطوبت است.

 ب( بتون: مخلوطي از شن و ماسه و سيمان و آب است.

 .استشدههاي زغالي استفاده ج( بتون هادي كه در آن به جاي شن معمولي از دانه

 در صورت استفاده بيش از يك الکترود حداقل فاصله آنها بايـد برابر با عمق دفن آن باشد. - 49ماده 

در مواردي كه كارگاه در مناطق مرطوب قرار گرفته باشد، كليه تجهيزات بايد با دوام بوده و به  -01ماده 

 اص به عمل آيد.كردن آنها و مدارهاي حفاظتي توجه خطور مـرتب بـازرسي شونـد و نسبت بـه زمين

ترمينال اصلي سيستم اتصال زمين بايد قابـل دستـرسي باشـد تـا بتـوان در صـورت لــزوم  - 01ماده 

هاي مـربـوط به اتصال به زميـن را به گيريتـأسيسات را از سيستم اتـصال به زمين جدا كرده و اندازه

 راحتي انجام داد.

 
 

كایت كند، ا)) كایت كرده استكسي هك از سرنوشت خود ش  ((ز حماقت و انچيزي روح خويش ش
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 دهد:نشان مي 18جزئيات اجراي چاه ارت را مطابق مبحث  29شکل

 

 18مطابق مبحث : جزئيات چاه ارت 29شکل
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 فتمفصل ه 

همبندي سيستم
 

 

 هاي فلزي اصلي و فرعي هر سازه به سيستم ارت وصل شود.همبندي يعني تمام قسمت

 .رديبندي اصلي و اضافي به صورت زير انجام گطرح ساختماني بايستي همات در هر مطابق مقرر

 ولتاژ كردن:بندی اصلي برای همهم
به يکديگر اتصال داده شوند و  در هر ساختمان يا سازه در نقطه ورودي سرويس برق بايد اجزاي هادي زير

 : شودولتاژ كردن ايجاد همبندي اصلي براي هم

 ( PENيا  PE)هادي اصلي حفاظتي -

 MEB)شينه اصلي زمين( ترمينال اصلي زمين -

 هاي فلزي در داخل ساختمان )آب، گاز، حرارت مركزي و تهويه و غيره( كشيكليه لوله -

 ميلگردهاي بتن مسلح(  -اجزاي فلزي ساختمان )اسکلت فلزي -

 الکترودهاي اصلي و فرعي اتصال زمين  -

 (N)هادي خنثي -

 رها( تأسيسات از هر نوع)رايزلوله هاي قائم -

ولتاژ كردن جلوگيري از تشکيل ولتاژهاي خطرناک بين اجزاي براي هم ندي اصليبهدف از ايجاد هم

ر ايمني در برابر عالوه بباشد. سيله شخص بطور همزمان لمس شود ميمختلفي كه ممکن است بو

( حفاظت EMI)الکترومغناطيسي رابر تداخل امواجهاي الکترونيکي را در ببندي سيستمگرفتگي، همبرق

 نمايد.مي
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 ولتاژ كردن:همبندی كمكي برای هم
در مواردي كه فراهم آوردن شرايط مربوط به قطع مدار تغذيه در صورت وقوع اتصالي هادي فاز با بدنه 

ولتاژ كردن دي كمکي براي همالزم است از همبن ،هادي و تماس انسان با قسمتي از تأسيسات ممکن نباشد

هاي بزرگي اگر شدت جرياندي اصلي يا كمکي اگر درست انجام شده باشد حتي وجود همبن ستفاده نمود.ا

گرفتگي خواهد ز برقبندي كننده يا ديگر اجزاي تأسيسات برقرار باشند باعث جلوگيري اهاي همدر هادي

ورت شك نسبت صندي اضافي)كمکي( درهمب همبندي اصلي الزامي است و 18مطابق مقررات مبحث  شد.

 به كارايي وسايل حفاظتي مدار، الزامي خواهد شد.

 هم بندی اضافي موارد زير را در بر مي گيرد: 

 ها و لوازم نصب ثابت.هاي هادي دستگاهكليه بدنه -

 هاي هادي بيگانه از هر نوع. قسمت -

 يزها.هاي حفاظتي پرهاي نصب ثابت و هاديايل و دستگاههاي حفاظتي كليه وسهادي -

 هاي فلزي استخر و....قسمت كليه نرده ها و پلکان و -

همبندي اضافي انجام ولتاژ كردن وني آشپزخانه وحمام بايد براي همهاي مسکمانتدر ساخ 18مطابق مبحث 

)سينك(، بندي فلزي، ظرفشويي يخچال، اجاق گاز، قفسه :دي بايد موارد زيررا شامل شودشود، اين همبن

هاي حرارت مركزي، اجاق فلزي هاي فاضالب، لولههاي آب سردوگرم، لولهبرقي، لولههر نوع وسايل 

 هاي حفاظتي مدارهاي پريز و روشنايي.ها، هاديجمله ستونساختمان از 

 (81)شکل  اتصاالت سيستم زمين:
 :باشدال زمين و حفاظتي به صورت زير ميهاي مختلف اتصها و اتصاالت هاديكشينحوه انجام سيم

 (PEهادي حفاظتي ) -1

 ولتاژ كردن()براي همبندي اصليهادي هم -2

 هادي زمين -8

 ولتاژ كردن()براي همبندي اضافيهمهادي  -4

B-  ترمينال اصلي اتصال زمين 

M-  بدنه هادي 

C-  قسمت هادي بيگانه 

P-  لوله اصلي فلزي آب 

T-  الکترود زمين 
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 اتصال زمين و حفاظتي هاي مختلفت هاديها و اتصاالكشي: نحوه انجام سيم81شکل
 

 

شو پرسي و يا با استفاده از اي، كابلمکن است به صورت كلمپ پيچ و مهرهمتصال هادي زمين ايادآوري: 

 و جوش اكسيژن انجام شود. cad weldجوش انفجاري 

 بندی: سطح مقطع هادی هم
باشد و بين اين دو حد نبايد ميمتر مربع ميلي 20و حداكثر  6دي اصلي حداقل قطع هادي همبنسطح م -1

 از نصف سطح مقطع بزرگترين هادي حفاظتي در تأسيسات كوچکتر باشد.

د نبايد از كوچکترين هادي كنبدنه دو دستگاه را به هم وصل مي بندي اضافي كهسطح مقطع هادي هم -2

 يه كننده دو دستگاه كوچکتر باشد.( مدار تغذPENيا  PE)حفاظتي

سطح مقطع نبايد از نصف  ،هاي هادي بيگانههاي هادي و قسمتمتصل كننده بدنهندي هادي همب در مورد

 هادي حفاظتي مدار مربوطه كوچکتر باشد. 

كوچکتر  mm4 2از كوچکتر)با حفاظت مکانيکي( و mm0/2 2همچنين در هر حالت سطح مقطع نبايد از

 )بدون حفاظت مکانيکي( باشد. 

 د همبندی سيستم:نامه در مورمواد آيين
همبندي سيستم عبارت است از اتصال اجزاي مختلف سيستم اتصال به زمين به يکديگر به  - 71ماده 

 هاي مختلف تأسيسات.منظور هم پتانسيل كردن قسمت

هاي بيگانه به ترمينال اصلي اتصال به زمين هايي از هاديپتانسيل كردن، بايد قسمتبه منظور هم - 72ماده 

 :سيسات همبندي شوند كه عبارتند ازأ)ارت( ت
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هاي ها، سيستممجراها و ساير سرويسها، هواي فشرده، فاضالب، لولهگاز، نفت، آب،  هاي فلزيلوله

 .هاي فلزي دردسترس ساختمانركزي تهويه هوا، قسمتحرارت م

د آنها به ساختمان هاي آب و گاز بايد تا حد امکان نزديك به نقطه وروهاي همبندي لولهسيم – 78ماده 

 ها(از انشعاب لولهكننده و قبل  باشد. )بعد از كنتور در طرف مصرف

 ميليمتر از كنتور باشد. 611هاي نصب شده در داخل ساختمان، اتصال بايد در فاصله : در مورد كنتورتبصره

، رله وهاي كنترل وانشعاباتي از سيم اصلي اتصال به زمين بايد براي تجهيزات كمکي مانند تابل - 74ماده 

 .ات اطفاي حريق در نظر گرفته شوندها و تأسيساجزاي فلزي سازه

 هاي تأسيسات برده شوند.براي هريك از دستگاه شعابي بايد از شينه اصلي ارتاتصاالت ان - 70ماده 

از شينه  در صورتي كه چند دستگاه در كنار يکديگر قرار داشته باشند، به جاي انشعابات طوالني – 76ماده 

 اصلي، از يك حلقه كمکي با انشعابات كوتاه استفاده شود.

هاي هادي كه به طور همزمان در تماس هستند، بيگانه سيستم بايد به كليه بدنه هاي هاديقسمت – 77ماده 

 اتصال فلزي مستقيم داشته باشند.

کان پذير نباشد صل است، امهاي فوالدي مشترک و: اگر اين اتصال از طريق تجهيزاتي كه به قسمتتبصره

 هاي همبندي به يکديگر متصل شوند.هاي هادي بيگانه با استفاده از سيمهادي و قسمت هايبايد بدنه

ته و يـك واحـد بـه حساب در مـواردي كه دو يا چند ايستگاه در نـزديکي يکديگر قـرار داش – 73ماده 

ندي شونـد، به طوري كـه كل منطقه تـحت تأثير يـك هاي زمين آنها بايد با يکديگر همبسيستمآيـند، 

هاي دو جبهه مماس سيستم ي فصل مشتركي بـا يـکديگر بـاشندها دارااگـر ايستگاه ،سيستم زمين قرارگيرد

 زمين آنها بايد بـه يکديگر وصـل شونـد تـا كـل منطقه بـا يك سيستـم زميـن پوشش داده  شـود.اتصال 

ين دو ايستگاه آن قدر زياد باشد كه نتوان آنها را دو ايستگاه مجاور هـم بـه حساب در صورتي كه فاصله ب

بيني شود تا اطمينان حاصل شود كه جريان اتصالي ابط بـا سطح مقطع كـافي بايد پيشآورد، هادي زمين ر

ق كابل در اثـر بـه دليل جـلوگيري از آسيب ديـدن عـاينخواهد شد.)ها بـرقرار از طريق زره يـا غالف كابل

 ا هادي تحمل گرماي زياد را دارد(ايجاد حـرارت جريان  اتصالي، زير

 استفاده نمود. توان از زره يا غالف كابلها به يکديگر نميها براي اتصال زمين پستدر كارخانه - 79ماده 

زي است تغذيه ه داراي اسکلت فلهايي كه دو پست يا بيشتر، سالن واحدي را كدر كارخانه - 31ماده 

 قاومت آهن باالتر است.زيرا م استفاده از اسکلت فلزي كافي نيست،رابط الزامي است و وجود سيمكنند، مي
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تغذيه كنند و به  ،اگر دو پست مجزا هر كدام ساختمان مجزايي را كه داراي اسکـلت فلزي است - 31ماده 

ر بايد از سيم رابـط مسي با سطح مقطع شرط آنکه در حوزه هم باشند براي اتصال دو پست به يکديگ

هاي دو پست به يکديگر استفاده نمود و اتصال دو اسکلت فلزي به وسيله يك كـافي جـهت اتصال نول

 هادي با سطح مقطع كافي به صورت هوايي يا زميني كافي نيست.

طقي نيست و تنها در به يکديگر من هاي مجزابا پستر)همسايه( هاي مجاواتصال زمين كارخانه - 32ماده 

 هاي آنها را به يکديگر متصل كرد.صورت توافق مالکين مي توان زمين

شيميايي قابل  مخازن مواد گير،صاعقه براي جلوگيري از ايجاد جرقه)در اثر اختالف پتانسيل(، - 38ماده 

 اشتعال و اتصال به زمين برق، در صورتي كه زمين آنها يکي باشد بايد همبندي شوند.

اي را براي آنها در توان اتصال به زمين جداگانهزا مي: در صورت جدا بودن زمين منابع شيميايي آتشبصرهت

 نظر گرفت.

 

 

 

 

شت اگر رد اولين قدم))  ((موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني ندا
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 هشتمفصل 

 انتخاب و نصب اهدي زمين

كند ( وصل ميB)ود زمين را به ترمينال اصلي زمينکترهادي زمين آن قسمت از سيستم زمين است كه ال

شود كامال سازگار باشد. از آلومينيوم سخت يا آلومينيوم لکترودي كه به آن وصل ميهادي زمين بايستي با ا

 عنوان هادي زمين استفاده كرد.بهعنوان الکترود و چه مسي نبايد در تماس با زمين چه بهداراي پوشش 

هادي زمين بايد از نظر  دي زمين استفاده نمود،عنوان هاوب نيز نبايد از اين مواد بهمرط هايدر محيط

 . خوردگي داراي استقامت الزم باشد مکانيکي و

 استحكام هادی اتصال زمين:
در انتخاب هادي اتصال زمين عالوه بر استحکام مکانيکي بايستي به خوردگي در اثر مواد شيميايي خاک بر 

فلزات ناهمگون در زمين اتصال زمين و همچنين خوردگي ناشي از تشکيل پيل به وسيله روي فلز هادي 

اي را بعنوان نقطه تست در مقاومت الکترود زمين بايستي نقطهبراي تست الکترود ارت و كنترل  توجه شود.

 و باز و بسته كردن اتصال آن با ابزار مخصوص انجام شود.( Testing clampنظر گرفت )

 های مدارهای توزيع نيرو: يق هادیرنگ عا
 ها.اي و سياه براي تشخيص فازها در كابلقهوه -

 اي(اي ويك سياه يا دو سياه و يك قهوه)در سه فاز: دو قهوه

 اي(هاي تك رشتهسياه، زرد و قرمز براي تشخيص فازها. )در مدارهاي متشکل از هادي -

 همه موارد.(، در Nآبي كمرنگ براي تشخيص هادي خنثي ) -

 (، در همه موارد.PEسبز و زرد براي تشخيص هادي حفاظتي ) -
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 سطح مقطع هادی زمين:
)هادي وصل كننده الکترود زمين و ترمينال آن سطح مقطع براي اطمينان از استحکام هادي اتصال زمين 

 كوچکتر باشد: (11و 9جدول )اصلي اتصال زمين( نبايد از مقادير 
 قطع هادي اتصال زمين به طور كلي: حداقل سطح م9جدول 

 بدون حفاظت مکانيکي داراي حفاظت مکانيکي نوع حفاظت

 mm16 2 11طبق جدول  زدگيفاظت  شده در برابر خوردگي و زنگح

 mm20 2 زدگيفاظت نشده در برابر خوردگي و زنگح

 
 هاي اتصال زمينسطح مقطع هادي شرايط: 11جدول 

 نوع هادي و شرايط نصب آن                                  سطح مقطع هادي 

    2mm  0/2 . هادي عالوه بر حفاظت در برابر خوردگي حفاظت مکانيکي نيز داشته باشد 

     2 mm 4 .هادي فقط در برابر خوردگي خفاظت شده باشد 
2mm 16 

 

هادي در زمين بوده و فقط در برابر خوردگي حفاظت شده باشد ولي حفاظت 

 کانيکي نداشته و از جنس مس يا فوالد گالوانيزه باشدم

      2mm20 هاي خوردگي و مکانيکي را نداشته و ي در زمين بوده وهيچ يك از حفاظتهاد

 جنس آن ازمس باشد 

      2mm61 هاي خوردگي و مکانيکي را نداشته در زمين بوده و هيچ يك از حفاظت هادي

 م باشد. و جنس آن فوالد گالوانيزه گر

 باشد.  mm8هاي حفاظت نشده اتصال زمين حداقل شود: ضخامت هادي شمشتوصيه مي

 

 (11)جدول  خنثي: -سطح مقطع هادی حفاظتي، خنثي و حفاظتي
 هاي تأسيسات برق و همچنين هادي هاي فوق بايستي از جنس مس باشد.كليه هادي -

 شود نبايد از نوع افشان باشد.فاده ها از هادي بدون عايق استبنديچنانچه براي هم -

 ميلي متر كمتر باشد. 3/1اگر از هادي چند مفتولي استفاده شود قطر هر مفتول نبايد از  -
 

 خنثي -حفاظتي -خنثي -: حداقل سطح مقطع هادي حفاظتي11جدول 

 (SPسطح مقطع هادي حفاظتي ) (Sسطح مقطع هادي فاز )

16≥ S S 

80≥ S≥ 16 16 

S≥ 80 2/S 
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مدار  ( همراهPE)يلي متر مربع چنانچه هادي حفاظتيم 4در مورد مدارهاي با سطح مقطع هادي فاز تا 

اي از يك مدار در داخل لوله( نبوده، به صورت جدا كشيده شده باشد سطح مقطع اي از كابل يا رشته)رشته

اگر از حفاظت )ميليمتر مربع  4و( دناگر از حفاظت مکانيکي برخوردار باش)ميليمتر مربع  0/2نبايد ازآن 

 د( كمتر باشد. نبرخوردار نباش خوب مکانيکي
 

 نکته: در مسير هادي زمين و هادي حفاظتي استفاده از وسيله حفاظتي و قطع و وصل ممنوع است.
 باشد. (12طبق جدول )هاي ارتينگ بايد هاي به كار رفته در سيستمبه طور كلي سطح مقطع سيم

 mm )2 (هاي به كار رفته در سيستم اتصال به زمين نسبت به فاز سيم : سطح مقطع12جدول 

 

 

 سيم فاز

 سيم مسي لخت سيم حفاظتي عايق دار

 بدون حفاظ مکانيکي با حفاظت مکانيکي ايرشته 4كابل  سيم عايقدار

0/1 4 4 4 4 

0/2 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 

6 6 6 4 4 

11 11 11 6 6 

16 16 16 11 11 

20 16 16 16 16 

80 16 16 16 16 

01 20 20 20 20 

71 80 80 80 80 

90 01 01 01 01 

121 71 71 01 01 

101 71 71 01 01 

130 90 90 01 01 

241 --- 121 01 01 

811 --- 101 01 01 

411 --- 130 01 01 
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 انتخاب و نصب هادی زمين: با نامه در رابطهمواد آيين
را به  زمين است كه الکترود زميناتصال م اتصال  به زمين( قسمتي از سيستم )سيهادي زمين - 34ماده 

 كند.ترمينال اصلي زمين وصل مي

هاي مرطوب در محيط يا مس نبايد در تماس با زمين از آلومينيوم لخت يا آلومينيوم داري پوشش - 30ماده 

 هادي زمين استفاده كرد. عنوان عنوان الکترود و چه به چه به

 )سيم اصلي اتصال به زمين( بايد از نظر مکانيکي استحکام الزم را داشته باشد.سيم هادي زمين - 36اده م

 شيميايي استحکام الزم را داشته باشد.ر مقابل خوردگي شيميايي و الکتروزمين بايد دهادي اتصال - 37اده م

ل زمين و منظور از ز هادي اتصامنظور از خوردگي شيميايي اثر مواد شيميايي خاک بر روي فل تبصره :

 شيميايي تشکيل پيل به وسيله فلزات ناهمگون در زمين است.خوردگي الکترو

 )مانند مس و فوالد كه مس نسبت به فوالد قطب مثبت تشکيل داده، سبب خوردگي سريع خواهد شد(.

 شود.انتخاب مي 11طبق جدول ح مقطع آن براي اطمينال از استحکام سيم اتصال به زمين سط - 33ماده 

زيرا  قبل از اتصال  هاي فلزي عبور كند،تا حد امکان نبايد از داخل لوله سيم لخت اتصال زمين - 39ماده 

رت سيم اتصال زمين نبايد با زمين اتصال داشته باشد و در صو ه زمين)ارت(،به شينه اتصال ب سيم ارت

 فلزي امکان اتصال وجود دارد. هاياستفاده از لوله

 شود.فلزي پيشنهاد مياستفاده از لولهحفاظتي وجود دارد، ر جاهايي كه امکان آسيب ديدن سيمتنها دبصره: ت

در طول  با هادي خنثي يا زمين شينه ارتهادي مسي لخت نبايد در طول مسير تا محل اتصال به  - 91ماده 

دتر از حد مجاز شود يا سيم اتصال زيرا اگر مقاومت الکترود زمين زيا تماس الکتريکي داشته باشد، مسير

 ايجاد ولتاژ تماس خواهد كرد. ،به هنگام اتصال كوتاه شود زمين از الکترود ارت قطع

 ميليمتر مـربع باشد، هـادي خنثي)نول( و حفاظتي 11هاي فاز كمتر ازچنانچه سطح مقطع هادي - 91ماده 

تـوان از ميليمتر مربع و بيشتر مي 11براي ي فاز هايکديگر مجزا باشند و در مورد سطح مقطع هادي بايد از

 )نول ( و حفاظتي استفاده كرد.عـنوان هـادي خنثييك هادي مشترک بـه

طوري كه سيم اتصال به زمين ( در تابلوي اصلي الزامي است، به)ارته اتصال به زمينوجود شين - 92ماده 

 شود.هاي مختلف منتقل ميبه قسمتاز الکترود به اين شينه آمده و سپس از ترمينال اصلي 

 وجود شينه نول در تابلوي اصلي الزامي است. - 98ماده 
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ارت در  كه در اكثر موارد مورد استفاده است، اتصال شينه نول به شينه TN-C-Sدر سيستم  - 94ماده 

 الزامي است. –و فقط در تابلوي اصلي  –تابلوي اصلي 

ابلو وصل است، براي تسهيل در ول از طريق سيم اتصال زمين به بدنه تبا توجه به اينکه شينه ن - 90ماده 

 يابي آن را بايد روي مقره عايق سوار كنند.عيب

اي به )ارت( را مي توان از شينه اصلي اتصال به زمين به صورت دستهي اتصال به زمينهاسيم – 96ماده 

 هاي فلزي هر جزء از تجهيزات وصل كرد.قسمت

ها به منظور كاهش هاي ارت فوالدي يـا مسي لخت در زمين، اگـر اين سيمصـورت دفن سيمدر  - 97ماده 

حداقل عنوان الکترود محسوب شود(، بايد )بهگرفته شده باشدمقدار مقاومت اتصال به زمين ايستگاه در نظر 

 .سانتيمتري زمين دفن شود 20در عمق 

 سيم ارت دفن شده در زمين استفاده كرد.توان به عنوان از سيم آلومينيوم نمي - 93ماده 

توان در زير سطح زمين استفاده كرد كه در برابر تماس با خاک سيم آلومينيومي تنها در صورتي مياز  تبصره:

 و رطوبت حفاظت شده يا داراي غالف مناسب باشد.

ا نشده و شکل اصلي ها از يکديگر جدهاي چند مفتولي بايد دقت شود كه مفتولهنگام دفن سيم - 99ماده 

 سيم حفظ شود.

هاي ارت مدفون در زمين در برابر خوردگي حفاظت شده باشد، اما داراي حفاظت اگر سيم - 111ماده 

 ميليمتر باشد. 16مکانيکي نباشد، براي مس و فوالد گالوانيزه گرم، سطح مقطع بايد بيش از 

ردگي حفاظت نشده باشد، سطح مقطع براي در صورتي كه سيم مدفون در زمين در برابر خو - 111ماده 

 ميليمتر مربع باشد. 01ميليمتر مربع و براي سيم فوالدي بيش از  20سيم مسي بايد بيش از 

 ميليمتر كمتر باشد. 8حفاظ دفن شده در زمين براي فوالد گالوانيزه نبايد ازبي ضخامت تسمه - 112ماده 

 ميليمتر باشد. 2شده در زمين براي مس نبايد كمتر از  حفاظ دفناي بيضخامت سيم تسمه - 118ماده 

)ارت( بـه الکترود، مواد به كار رفته در اتصاالت بايد با ـگام اتصال سيم اصـلي اتصال زمينهن - 114ماده 

 مواد بکار رفته در الکترود و سيم اتصال به زمين سازگار باشد تا ميزان خورندگي گالوانيك به حداقل برسد.

اي محکم م مکانيکي مقاوم باشند و به گونهمواد بکار رفته در اتصاالت بايد از نظر استحکا - 110ماده 

 اتصال را برقرار نمايند.
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اتصال الکترودهاي صفحه مسي به سيم اتصال به زمين بايد از نوع اتصال دهنده مسي، جوش  - 116ماده 

 يا مواد مناسب ديگر حفاظت شود.يا پرچ باشد. محل اين اتصال بايد با پوشش ضخيمي از قير 

توان از اتصاالت نوع فتولي به سيم اصلي اتصال زمين ميهاي چند مبراي اتصال انشعابي سيم - 117ماده 

 كلمپ( استفاده نمود.)فشاري

متر را  –نيوتن 21يد گشتاوري حداقل برابر ها باهاي پيچي، پيچدر صورت استفاده از بست - 113ماده 

 تحمل كنند.

در صورت استفاده از تسمه به عنوان سيم اتصال به زمين و اتصال آن به تجهيزات نبايد تسمه  - 119اده م

 را براي پيچي كه قطر آن از يك سوم پهناي تسمه بيشتر است، سوراخ كرد.

گاز –تنگستنهاي جوش قوستوان با استفاده از روشصاالت آلومينيوم به آلومينيوم مياتبراي  – 111ماده 

حيم سرد لحيم سخت يا لاستيلن، ، جوشکاري با گاز اكسي(MIG)خنثيگاز–فلز(، جوش قوسTIG)خنثي

 .استفاده نمودپيچي  پرسي، اتصال پرسي و يا

اتصال بين آلومينيوم و مس بايد از نوع پيچي، جوش سرد و يا جوش مالشي باشد و در ارتفاع  - 111ماده 

 گرفته باشد. ميليمتري از سطح زمين قرار 201حداقل 

تواند با يکي از روشهاي لحيم كاري سخت فاقد روي با نقطه ذوب مس ميواتصاالت بين مس - 112ده ما

 ، جوشکاري حرارتي و پرس سرد انجام شود.گراد، پيچ كردن، لحيم كاري فشاريدرجه سانتي 611حداقل 

فلز بدنه تجهيزات رنگ شده باشد يا ه تجهيزات، اگر )ارت( بهنگام اتصال سيم اتصال به زمين - 118ماده 

 اينکه از جنس گالوانيزه باشد بايد هنگام اتصال، قلع اندود شود.

در تأسيساتي كه اتصال سيم همبندي اتصال زمين به تجهيزات در معرض خوردگي قرار دارد،  - 114ماده 

 االت حفاظت شوند.اين اتص ،بايد از طريق رنگ ماستيك قيري يا لفاف قيري يا لفاف حفاظتي مناسب

اي باشد كه سطوح تماس جهيزات تا حد امکان بايد به گونهاتصاالت سيم اتصال به زمين به ت - 116ماده 

 در يك صفحه قائم قرار گيرند.

در مواردي كه از غالف فلزي و زره فلزي كابل استفاده شود، غالف و زره بايد با  لحيم كاري  - 117ماده 

 و اتصال اصلي هادي حفاظتي به كابل با لحيم كاري به زره انجام شود.به يکديگر همبندي شده 
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 نهمفصل 

زه گيري مقاومت الکتریکی الکترود زمين  اندا
 :زمين گيری مقاومتضوابط اندازه

. شوداجرا  (مبحث سيزدهم)رعايت مقررات ملي ساختمان سيستم زمين داخل ساختمان بايستي با -1

بايستي براي تمامي منازل،  آنچه در بندهاي زير خواهد آمد وقررات مذكور اين سيستم بر اساس م اجراي

 هر ساختمان، بدون در نظر گرفتن متراژ و تعداد طبقات رعايت شود. كلها، واحدهاي صنعتي و در مغازه

)استفاده از هاي روز در زمينه احداث چاه ارتزمين با لحاظ نمودن آخرين پيشرفتالزم است سيستم  -2

توان با اين صورت مي اهم اجرا شود. در 2تونيت و ساير مواد كاهش دهنده مقاومت( با مقاومت حداكثر بن

ارت در محل تابلوي كنتور مشتركين، هم براي ارت كردن سيستم داخلي و هم  هاي نول وهمبندي شمش

 براي زمين كردن بدنه تابلو، از سيستم زمين واحدي استفاده نمود.

مربوط گيري شود و در چك ليست ستم زمين توسط مهندس ناظر اندازهدار مقاومت سيالزم است مق -8

 .شوداهم جدا خودداري  2هاي با مقاومت باالتر از و از پذيرفتن ارت شودثبت 

ها حداقل سالي يکبار انجام گرديده و مر مقاومت سيستم زمين در ساختمانالزم است اندازه گيري مست -4

مالك يا  وليت انجام اين كار با. مسئشودسبت به اصالح ارت اقدام دن از استاندارد ندر صورت باالتر بو

 تواند بدين منظور از دفاتر مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استفاده نمايد. مالکين است و وي مي

ها قسمت ههم ،در مدارات سه فازه سيمه و 8ساختمان بايدهمه در مدارات تك فاز در  TN-Sدر سيتم 

و دقت در  ژهاي برخوردار بودهويز از اهميت ويهايي كه ندر ساختمان سيمه باشد.اين موضوع 0بايستي 

 دقيق.ها وابزارهاي كامپيوتري و بيمارستانمثل شبکه باشد.كشي بسيار مهم است حائز اهميت ميسيم
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 ارت: گيری مقاومت چاههای اندازهدستگاه
هاي سنتي جهت تعيين مقدار مقاومت چاه ارت وجود دارد كه امروزه از روش هاي مختلفيگيرياندازه

و كلمپي صورت ( هالکترود )دوسيمههاي سهگيري توسط دستگاهشود. متداولترين اندازهكمتر استفاده مي

 باشد.پذيرد كه شرايط كار هر كدام متفاوت ميمي

از سه ترمينال تشکيل شده كه يك ترمينال مشترک و  اين دستگاه (:ه)دو الكترودسيمهسه ارت سنج دستگاه

عنوان ترمينال تزريق پتانسيل  نام دارد به (P)، ترمينال بعدي كه اصوال شودبه الکترود چاه ارت وصل مي

ينال عنوان ترم شود بهنشان داده مي (C)ها با حرف شود و ترمينال بعدي كه در بيشتر دستگاهاستفاده مي

 شود.ستفاده ميتزريق جريان ا

 پذيرد. اساس كار اين دستگاه بر مبناي تقسيم ولتاژ به جريان و درنتيجه نمايش مقدار مقاومت صورت مي

)الکترود با سيم بلندتر( بايد حداقل باشد كه الکترود تزريق جريانبه طور كلي به اين صورت ميآن اتصال 

لکترود هم راستا با ابايد  تر()الکترود با سيم كوتاهاژشده و الکترود ولت متري چاه وصل 21الي  10در فاصله 

 فاصله الکترود اولي از چاه باشد. %62آماري فاصله آن از چاه بايد  و طبق تجربي ودهاولي ب

كه از طريق كلمپ يا همان شار تزريقي  جريان القاء اين دستگاه بر اساس مقدار سنج كلمپي:دستگاه ارت

 دهد.نشان مي ار مقاومت رامقد ،كندمي خود بر روي سيم ارت القاء

بهتر بگوييم براي  ، ياباشدشرايط كاري اين دستگاه خاص بوده و قابل استفاده در مسيرهاي رينگ باز نمي

قابل  ،بسته( درآيند توانند به صورت يك لوپ)حلقهو مسيرهاي كه سيستم ارت آنها مي چاهاي رينگ

 باشد(هاي بسته قابل استفاده ميگشت جريان تزرقي القايي در حلقه) اين دستگاه با بر.باشداستفاده مي

هاي توزيع ايجاد هاي توزيع اداره برق كه از طريق سيستم زمين ترانسو سيستم TN هاياصوال در سيستم

 دهند.بهتر جواب مي كنند،لوپ مي

دن سيستم ارت را نسبت به چاه باز يا بسته بو ،تواناين است كه مي هاي كلمپيارت سنجهاي يکي از مزيت

 دهد.( ميOpenارت تشخيص داد، چرا كه در صورت عدم اتصال سيستم ارت به چاه، دستگاه خطاي )

 گيری مقاومت الكتريكي الكترود زمين:اندازه نامه در موردمواد آيين

كند و به اصطالح خاكي است كه الکترود را احاطه ميمنظوراز مقاومت الکترود، مقاومت حجم  – 113ماده 

 شود.زمين گفته ميحوزه مقاومت الکترود 

گيري مقاومت الکتريکي الکترودهاي اتصال به زمين، در صورتي كه به هيچ عنوان هنگام اندازه - 119ماده 

گيري مقاومت الکتريکي مستقل آنها وجود نداشته باشد، با در نظر کان جدا سازي الکترودها و اندازهام

 صول ايمني و حصول اطمينان از پيوستگي، اندازه گيري مقاومت كل كافي است.گرفتن كليه ا
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به هيچ عنوان باز كردن نول گيري مقاومت الکتريکي الکترود اتصال به زمين، هنگام اندازه - 121ماده 

 )نول اداره برق( مجاز نيست.ورودي

دد هستند، با حصول اطمينان از عدم هاي اتصال به زمين متعهايي كه داراي چاهدر كارخانه - 121ماده 

 گيري مي شود.وستگي همه آنها مقاومت كل اندازهپي

نها همبندي هستند ابتدا ه هيچ عنوان مجاز نيست، و چاهاي آهايي كه قطع برق آنها بدر كارخانه - 122ماده 

مينان از همبندي كامل د، با اطگيري شود و در صورتي كه اين مقدار زير يك اهم باشاندازه بايد مقاومت كل

 گيري نمود.ت الکتريکي مستقل آنها را اندازهها را تك تك از مدار خارج كرد و مقاومتوان چاهمي

ماً مقاومتي زير حد مجاز ي قابل قبول چاه و اسکلت فلزي تواهايي كه الکترودهادر كارخانه - 128ماده 

 شود.ي موضوع حل ميارد ايمني و پيوستگبا در نظر گرفتن كليه مو  دارند،

 اهم قابل قبول است. 2در شرايط اضطراري و استثنايي با تبعيت از رابطه ذيل مقاومت بيش از  - 124ماده 

بين يك هادي فاز و جرم  هرگاه براي مجري مقررات ثابت شود كه در يك منطقه، مقاومت اتصال اتفاقي

هادي خنثي يا حفاظتي وصل هاي بيگانه كه به ي)از راه تماس مستقيم هادي فاز با زمين يا هادكلي زمين

اهم كل مقاومت مجاز نسبت به جرم كلي  2تواند به جاي اهم بيشتر است، مجري مقررات مي 7از  نيستند(

 :آيد، مجاز اعالم كندديدي را كه از رابطه ذيل بدست ميدر آن منطقه مقدار ج

   د:ايمقدار مقاومت مجاز جديد از رابطه زير به دست مي

50

50

0 U
× E< R SR  

 كه در آن :

SR =  ( بر حسب اهماهم 2مقاومت كل مجاز جديد ) به جاي 

E= R (مقاومت اتفاقي اتصال فاز به زمين )مقدار تجربي آماري 

0= U  ولت در موارد عادي( بر حسب ولت 221)ولتاژ اسمي بين فاز و خنثي سيستم 

 ب ولتولتاژ مجاز تماس بر حس 50 =
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 دهمفصل 

 اتصال هب زمين تجهيزات توليد ربق

 نامه در مورد اتصال به زمين تجهيزات توليد برق:مواد آيين

نسبت  هاي حامل جرياناتصال به زمين تجهيزات توليد برق براي محدود كردن پتانسيل هادي - 120ماده 

گرفتگي در اثر تماس غير رابر خطر برقه منظور حفاظت در بـشود و اين كار ببه جـرم كلي زمين انجام مي

 مستقيم ضروري است.

هاي هادي بيگانه به هاي هادي مولد و قسمتمولدهاي برق از طريق اتصال بدنه حفاظت از - 126ماده 

 ترمينال اصلي اتصال به زمين انجام مي شود.

ل متصل مي شود و در موارد ترمينال اصلي اتصال به زمين به يك الکترود اتصال به زمين مستق - 127ماده 

 .شوده زمين مربوطه به تأسيسات وصل ميمقتضي به ساير امکانات اتصال ب

در مواردي كه تأسيسات با بيش از يك منبع انرژي تغذيه شوند)مانند برق شهر و يك مولد(  - 123ماده 

ز منابع ديگري كار كنند سيستم اتصال به زمين بايد طوري طراحي شود كه هر يك از منابع بتوانند مستقل ا

 و اتصال به زمين خود را حفظ كنند.

 به زمين مستقل انتخاب شود. ، اتصالبرق اضطراري بهتر است براي هر مولد - 129اده م

شود، اگر در آسنکرون كه با برق شبکه تحريك ميهاي مولد فشار ضعيف سنکرون يا ماشين در – 181ماده 

هاي هادي و قطه نبايد اتصال زمين شود و بدنهجود داشته باشد، اين نهاي ماشين نقطه خنثي وپيچسيم

 هاي هادي بيگانه بايد به ترمينال اصلي اتصال به زمين تأسيسات وصل شوند.قسمت
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كار كنند، اگر تنها يك مولد وجود داشته  برق توانند مستقل از شبکهدر مورد مولدهايي كه مي - 181ماده 

هاي سيستم از طريق وصل نقطه خنثاي مولد به بدنه مولد و قسمتن حفاظتي و و اتصال زميباشد، هر د

 بيگانه به يك ترمينال اصلي اتصال زمين با استفاده از يك الکترود اتصال زمين مستقل ايجاد شوند.هادي

ك مولد روند، اگر تنها ينبع اضطراري بکار ميعنوان منبع ذخيره يا مدر مورد مولدهايي كه به - 182ده ما

هاي هادي در دسترس هاي آن، بدنه مولد، كليه قسمتپيچوجود داشته باشد، نقطه خنثاي سيمفشار ضعيف 

بايد به ترمينال اصلي اتصال زمين وصل شوند و اين ترمينال اتصال زمين بايد به  هاي هادي بيگانهوقسمت

 .شوديك الکترود اتصال به زمين مستقل وصل 

هاي ال زمين حفاظتي بدنه، اتصطور موازي به يکديگر متصل باشند كه چند مولد بهدر صورتي  - 188ماده 

هاي فلزي مربوط به آن، مشابه اتصال زمين مربوط به يك مولد خواهد بود. ولي اتصال زمين مولد و قسمت

  ر زمين(هاي دوار موجود دن)جريا.دوار قرارخواهد داشت هايها، تحت تأثير جريانسيستم براي سيم پيچ

به طور  هاي چند مولد كهبراي رفع مشکل جريان جاري شده در سيم اتصال به زمين سيم پيچ - 184ماده 

 توان بکار برد:هاي ذيل را مياند، روشموازي به يکديگر وصل شده

 .ماتور اتصال زمين خنثي بين فازها و زمينالف( وصل يك ترانسفور

 .ر و اتصال نقطه خنثاي يك مولد به سيم ارتب( وصل نقطه خنثاي مولدها به يکديگ

 هـايج( استفاده از يك رآكتـور مـناسب در مـحل وصـل خنثـاي هـر مـولد كـه بـاعث تضعيف جـريان

 فركانس باال شود، بدون آنکه امپدانس قابل توجهي را در فركانس اصلي از خود نشان دهد.

رخانه تـحويل هاي مـولدي را كه تـازه از كاپيچ، سيممـولدهاي سه فاز سيار فشار ضعيف در - 180ماده 

هاي سه فاز و اتصاالت نقطه در ايـن حالت ترمينالتوان بـه بدنه مـاشين وصل كرد، انـد، نميداده شده

هاي پيچچنين نقطه ستاره سيمجعبه ترمينال مولد يا پريز خروجي وصل شوند. هم خنثي بايد جداگانه به

 نقطه مرجع مشترک وصل شود.مولد بايد به يك 

و كليه س، زير بدنه يا شاسي هاي فلزي در دستر: نقطه مرجع مشترک از اتصال بدنه مولد كليه قسمتتبصره

 به نقطه اتصال زمين هم وصل شوند. شود و در صورت امکان بايدهاي حفاظتي بـه يکديگر ايجاد ميسيم

يف بهتر است كه جعبه تـرمينال يـا پريز خروجي داراي در مـولدهـاي سيار سه فـاز فشار ضع - 186ماده 

 باشد، يك اتصال مجزا براي سيم اتصال زمين و چهار اتصال عادي براي سه فاز و نول. پنج اتصال

بايد صرفاً  آنهاچنانچه فقط چهار اتصال وجود داشته باشد، از  V411 در مولدهاي سيار سه فاز - 187ماده 

 سيم اتصال زمين در نظر گرفته شود.از متعادل استفاده كرد و اتصال چهارم براي براي تأمين بارهاي سه ف
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عنوان  ، اتصال چهارم و سيم آن نبايد بهسه فاز فشار ضعيف با چهار اتصال در مولد هاي سيار - 183ماده 

خطر م احتمال بروز ( مورد استفاده قرار گيرد، زيرا در صورت قطع اين سيPEN)نول -سيم مشترک ارت

 .وجود خواهد داشت

اتصال بـين نقطه مـرجع مشترک و اتصال زمين واقعي در محل مـولد ضروري است و بين  - 189ماده 

 نقطه خنثي و اتصال زمين در محل مصرف از وسيله حفاظتي جريان پسماند نبايد اتصال برقرار شود.

ند و به پرده فلزي قابل انعطاف يا زرهي هاي سه فاز بهتر است داراي چهار رشته باشكليه كابل - 141ماده 

 .به زمين مورد استفاده قرار گيرندهاي فوالدي مجهز باشند تا بتوانند به عنوان سيم اتصال از سيم

هاي فوالدي زرهي از سيم نيز بايد كابل مجهز به پرده فلزي قابل انعطاف يا فازهاي تكدر مولد - 141ماده 

 .هادي حفاظتي مجزا عمل كندوان يك عنباشد تا بتواند به

در مواردي كه به دليل طوالني بودن كابل، مقاومت زره يا پرده فلزي آن افزايش يابد، دستيابي  - 142ماده 

و اي براي سه فاز يد از كابل پنج رشتهسازد، باي حلقه اتصال به زمين را مشکل ميبه يك امپدانس پايين برا

اده شود، به طوري كه سيم اضافي را بتوان به صورت موازي با پرده استفاي براي تك فاز كابل سه رشته

 فلزي وصل نمود.

ها بايد از نوعي انتخاب شوند كه هاي فاقد پرده فلزي يا غالف سيمي، اين كابلدر مورد كابل - 148ماده 

 روكش آنها در بـرابـر سايش مقاوم باشد و به سيم اتصال بـه زمـين جداگانه مجهز باشد.

طر آسيب ديـدگي قـرار گيرند، ها و تجهيزات در معرض خـدر مـواردي كـه ممکن است كابل - 144ده ما

بيني كرد. اين وسيله ( پيشRCD)كمك وسيله حفاظتي جـريان پسماند وان نوعي حفاظت تکميلي را بهتمي

كند، بـلکه بايد خطر زي عـمل نه تنها بايد هنگام وقوع اتصالي بين سيم فاز و اتصال زمين يا بـدنه فل

هاي آسيب ديـده فـاقد زره يـا تجهيزاتي را هاي بـرقدار كـابلگرفتگي ناشي از تـماس افـراد با سيمبرق

 اند، كاهش دهد.تـوسط محفظه فـلزي پوشيده نشده كـه كامالً
 

زه کمبوداهيشان ))  ((دهندديگران را آزار مي،افراد  هب اندا

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


 شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا )پارس( ايمني و سيستم هاي اتصال زمين  مرجع كاربردي           

 

Producer: Ali Khalaji          Preperd: Utility: 2015                                                                                                                                          
97 

 يازدهمفصل 

 خيابانها روشنایيو  خطوط هوایي اتصال هب زمين
 نامه در مورد اتصال به زمين خطوط هوايي:مواد آيين

 )فشار متوسط()دكلها(، تيرهاي فلزي و تيرهاي بتونيهاي فوالدي مشبكال به زمين سازهاتص - 140ماده 

 اس آنها با زمين بايد انجام شود.هوايي از طريق تم نگهدارنده خطوط

گاه تکيه ههوايي كه به مقرخط كه مقاومت ويژه خـاک آنها باالست، اتصال به زمين  در مناطقي - 146ماده 

برابر رعد و برق شود مناسب بوده و تا حدودي حفاظت در و در انتهاي تغذيه به نول وصل ميمتصل است 

 كند.را نيز تأمين مي

 شوند.صلي ايستگاه وصل ميين ابه سيستم اتصال زم ي فوالدي ابتداي خطوط انتقالهادكل – 147ماده 

رسانا كه به تير وصل  س غير رسانا يا بازوهاي افقي غيرها به تيري از جندر مواردي كه مقره - 143ماده 

اي بيشتري خواهد باالي تير باعث تـحمل ولتاژ ضربههاي فلزي حذف همبندي قسمت است، متصل شوند

 يابد.به فاز كاهش ميقه فاز شد و در اين حال احتمال خرابي ناشي از جر

در مـواردي كـه تجهيزاتي مانند ترانسفورمـاتورهـا، كلـيدهايي با قطع و وصـل مـکانيکي يـا  - 149ماده 

ها روي يك تير پالستيکي تـقويت شده يا چوبي نصب شده بـاشند مقاومت در بـرابـر ولتاژ سر كـابل

هاي فلزي روي تير بايد با يکديگر همبندي اين قسمتو بنابريابد وارد شده از طـريق تير كـاهش مي ضربه

 شده و به زمين اتصال داده شوند.

 هاي مهار بايد روي مهار تير نصب شوند.مقره – 101ماده 
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هيچ بخشي از مقره نبايد در ارتفاعي كمتر از سه متري باالي زمين قرار گيرد و الزم است كه  - 101ماده 

، اما مقره بايد طوري استقرار يابد كه قسمت زيرين آن هيچ تماسي با سيم تا حد امکان باالتر نصب شود

 باشد.از آنها پاره، شکسته و يا... مهار در بـاال و سيم فاز و تجهيزات برقدار نداشته باشد، حتي اگر يکي 

اي ههاي فـلزي ساختمان يـا قسمتصل يا نزديك بـه هـر يـك از سازههاي فلزي متبراكت – 102ماده 

ر آنکه اوالً سيم عايقدار باشد مگ ز هستند، بايد به زمين متصل شوندمتصل به ساختمان كه نگهدارنده سيم فا

 داشته شود. ثانياً توسط يك مقره نگهو

شود، عالوه بر اينکه ر باالي خطوط نيروي هوايي نصب ميسيم اتصال به زمين هوايي كه د - 108ماده 

حفاظت  صاعقهولتاژ در بـرابـر سيستم را نيز تا حدودي كند، ن ايجاد ميال زميمسيري براي برگشت اتص

 كند.مي

 :هااتصال به زمين روشنايي و تجهيزات الكتريكي مستقر در خياباننامه در مورد مواد آيين
تـجهيزات مـستقر در خـيابان عـبارتنداز: تـيرهاي ثابت چراغ بـرق، تابلوهاي راهنمايي مجهز  - 104ماده

 در خيابان نصب هستند.مي اي دائيل مجهز به برق كه به گونهها و ساير وساه روشنايي، كيوسكب

تغذيه و حفاظت كرد كه در اين  TN-Sتوان از طريق سيستم تجهيزات مستقر در خيابان را مي - 100ماده 

 شود.ده مير استفاهاي فاز، نول و اتصال بـه زمين مـجزا از يکديگصورت از كابل تغذيه با سيم

 ترمينال اتصال به زمين تجهيزات وهاي هادي در دسترس تجهيزات خيابان بايد به قسمت – 106ماده 

 همچنين به ترمينال اتصال به زمين مدار تغذيه متصل شوند.

نيز استفاده كرد. در اين  TN-C-Sتوان از سيستم تغذيه و حفاظت تجهيزات خيابان ميبراي  - 107ماده 

 شود.( استفـاده ميPE)اتصال زمـين – از كابلي با سيم مشترک نول روش معموالً

هاي هادي در دسترس بايد از طريق يك سيم براي تأسيسات جديد، بدنه TN-C-Sروش  در – 103ماده 

مـيليمتر مربع يا برابر با  11مـسي بـه تـرمـينال نول وصل شود و سـطح مـقطع اين سيم حـداقل بـايد

 نول مدار تغذيه باشد. سطح مقطع سيم

هاي هاي هادي در دسترس يا قسمت: اجزاي فلزي كوچك مجزا كه احتمال تماس آنها با قسمتتبصره

هادي بيگانه يا با سيم اتصال به زمين كم است)مانند درهاي فلزي كوچك و چارچوبهاي در( نبايد به 

 شده به سيستم اتصال زمين وصل شوند. ترتيب ياد
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)مثالً به صورت حلقه(، يك تغذيه كند خيابان را خط كوتاهبيش از يك  ،صورتي كه مداري در - 109ماده 

الکترود اتصال زمين بايد در واحد آخر يا ما قبل آن نصب شود و مقاومت اتصال زمين در هر نقطه قبل از 

چه اين مقاومت اهم باشد و چنان 21وصل هر سيم همبندي يا سيم اتصال زمين به ترمينال نول بايد كمتر از

هاي مساوي از صلهالکترودهاي اتصال زمين ديگري در طول مدار با فا اهم باشد، بايد 21الکترود بيش از 

 .يکديگر نصب كرد

عمومي، معابر بـاشد، ولـي شركـت ناظر بـر روشنايي   TN-Cدر صورتي كـه سيستم تـغذيه - 161ماده 

( بـاشد و همچنين در مواردي كه نول )سيممجزاي اتصال بـه زمينهاي هايي با سيممايل به استفاده از كـابل

برق، ترمينال اتصال زمين را تهيه كرده ولي چـاه اتصال زمين را براي استفاده در اختيار  توزيع شركت

شركت روشنايي نگذارد، شركت ناظر بر روشنايي بايد الکترود ارت حفاظتي خود را نصب كند و دراين 

 باشد. TTل به زمين بايد ازنوع حالت سيستم اتصا

يك جزء مـهم از حلقه اتـصالي  TN-Cدر سيستمترانسفورماتور تغذيه  (نول)سيم الکترود ارت - 161ماده 

يست و ولي مقاومت آن نسبت به الکترود اتصال به زمين تـحت كنترل شـركت روشنايي خيابان ن است

جريان اند، بايد از وسايل حفاظتي دچار اتصال شدهطع تجهيزاتي كه ق از درچنين شرايطي براي اطمينان

 پسماند استفاده شود.

عنوان  ، بـهاستفاده از تيرهاي چراغ برق فلزي يا اسکلت فـلزي واحـدهاي كنترل و غيره - 162ماده 

 شود.هاي اتصال زمين حفاظتي توصيه نميالکترود
 

 

 ((فت كردمخال رت باشد کمتر بايد با او رهقدر عقايد كسي احمقاهن))
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 دوازدهمفصل 

 اماكن خاصاتصال هب زمين 
 :های فلزیهای موقت و سازهاتصال به زمين داربستنامه مواد آيين

مسيرهاي  با توجه به تعدادشوند، مي و بست()چفت ي سوارهايي كه به كمك اتصال پيچسازه – 168ماده 

 متصل به زمين دانست.سازه موقت را  بايد اينكنند، اما نبا مقاومت نسبتاً مطلوب ايجاد ميمتعددي 

شود باشد، توصيه مي يي يا مصارف كوچكروشناهاي موقت حامل مدارهايصورتي كه سازهدر - 164ماده 

 كه سازه با سيم حفاظتي همبندي شود.

 ست.( باشد، نيازي به همبندي نيACولت ) 01مدار كمتر از هاي موقت چنانچه ولتاژ در سازه - 160ماده 

سازه فلزي به عنوان قسمتي از هادي بيگانه  (،ACولت ) 01براي استفاده از ولتاژ كار بيشتر از - 166ماده 

 محسوب شده و بايد با سيم حفاظتي همبندي شود.

صورتي كه سازه موقتي در كنار ساختمان بلندي نصب شده باشد، اين سازه فلزي موقت بايد در – 167ماده 

 حفاظت شود. در برابر صاعقه نيز

هم در باالترين نقطه نزديك به  صاعقه، بايد اين سازهبراي حفاظت سازه موقت فلزي در برابر  - 163ماده 

 ساختمان و هم در سطح زمين و يا در نزديکي آن به يك يـا چـند سيم حفاظتي وصل شود.

به الکترودهاي ارت هاي فلزي موقت ممکن است براي حفاظت كافي در برابر صاعقه سازه - 169ماده 

 هاي موقت بـستگي دارد.ها و پـايهه ساختار پيجداگانه نياز داشته باشند كه اين امـر ب
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 های مسافرتي و توقفگاه آنها:اتصال به زمين كارواننامه مواد آيين
يه در منابع تغذ PNEهاي ها، استفاده از سيستمبا توجه به خطرات خاص استفاده از كاروان - 171ماده 

 .باشدها ممنوع ميكاروان

 

ها وجود دارد، طبق روش هاي ثابت كه در محل توقفگاه كاروانسيستم اتصال به زمين ساختمان - 171ماده 

 باشد.مي 81شکلها مانند روش تغذيه دستگاه استفاده شود. S-C-TNمعمول است و بهتر است از سيستم 

 آيند.شوند، ساختمان ثابت به حساب مينمي بينيشدن پيشهاي نصب ثابت كه براي جابجا كاروان: تبصره

  

 
 

 AR=  مقاومت الکترود زمين محل استقرار كاروان

 BRمقاومت الکترود زمين منبع = 

 EPهادي حفاظتي = 

 هاي الکتريکي محل استقرار كاروان: روش تغذيه دستگاه81شکل 

 

 محافظت شوند. RCDيادآوري : ممکن است حداكثر شش پريز خروجي با يك 

هايي كه ترمينال اتصال به زمين پريزهاي ، يعني سيمهااتصال به زمين مدار در كاروان هايسيم – 172ماده 

زمين وصل مي كنند)مانند سيم حفاظتي كابل زير زميني يا سيم  روان را به ترمينال اصلي اتصالخروجي كا

 ارچگي الکتريکي بااليي برخوردار باشند.حفاظتي دوبل در يك خط هوايي( بايد از استحکام و يکپ
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 ها:های كوچک و قايقگاه كشتياتصال به زمين بندرنامه مواد آيين
توجه قرار گيرد. همچنين  در تأسيسات الکتريکي دريايي بايد خطرات ناشي از رطوبت، مورد - 178ماده 

ها و جنس مواد به كار رفته و سيم هايي كه در معرض جزر و مـد قرار دارند، محل  قرارگيـريگـاهدر بندر

 اي باشد كه تأثير زيان آوري روي آنها نداشته باشد.ي تأسيسات الکتريکي بايد به گونهطراح

هاي ها وجـود دارد، استفاده از سيستمها و قايقبـاتـوجه بـه خطرات خاصي كه بـراي كـشتي - 174ماده 

PNE ها ممنوع است.در منابع تغذيه بندرگاه 

 ها، منابع تغذيه سه نوع تأسيسات را تغذيه مي كنند:در بندرگاه - 170اده م

 روها.مستقردر پياده اند، مانند تأسيساتبيني شده: تأسيساتي كه براي انجام كار پيشالف

 ها.ها و قايقگيرهاي كشتيها، مانند تغذيه رطوبتها و قايقيب: تغذيه مـوقتي كشت

 گاه هستند.اده از شبـکه بـرق عمومي در بندركشي الزم براي استفيي كه داراي سيمهاو قايقج: تغذيه كشتي

 لومينيوم يا كابل غيرقابل انعطافهاي اتصال به زمين در بندرگاه نبايد از جنس آهيچ يك از سيم - 176ماده 

 با عايق معدني و روكش مس باشد.

بايد اجتناب شود، اما در صورت نياز اين اتصاالت  هاي محافظتا حد امکان از اتصاالت به سيم - 177ماده 

 بايد در داخل پوشش حفاظتي مناسبي قرار گيرند.

ها بتواند به نقاط سوختگيري روي كشتي يك از طوري باشد كه هر طراحي سيستم تغذيه بايد - 173ماده 

 سيم اتصال به زمين سيستم توزيع الکتريکي وصل شود.

ن مرحله ها بايد قبل از سوختگيري انجام شود و تا پايانقاط سوختگيري كشتياتصال به زمين  - 179ماده 

 هاي تخليه از كشتي ادامه داشته باشد.سوختگيري و جدا شدن لوله

هاي حفاظتي و همچنين سيم هاي فلزي محل سوختگيري بايد به مخزن سوخت كشتيقسمت – 131ماده 

 د.نباش اتصال دايمي داشته كليه مدارات كشتي به هم

گاه كه شامل تجهيزات الکتريکي بوده لزي روي سطوح شناور در داخل بندرهاي فكليه قسمت - 131ماده 

 و يا ممکن است با تجهيزات الکتريکي در تماس باشند، بايد با سيم حفاظتـي سيستـم همبنـدي شونـد.
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 سيزدهمفصل 

 صاعقه و اتصال زمين
 مقدمه:

هاي سيستم اي در موردباشد، مباحث گستردهصاعقه بسيار حائز اهميت مي حفاظت در مقابل ولتاژ خطرناک

 .استشدهپيش نياز به آن اشاره گير وجود دارد كه در اينجا به صورت مختصر و درحد صاعقه

عنوان يك مرجع پتانسيل ثابت)پتانسيل صفر( در نظر گرفت و اين پتانسيل صفر به توان بهكره زمين را مي

لکتريکي مستقيماً هاي هادي تجهيزات ا. در عمل بخششوداي هادي متصل به زمين اعمال ميهتمام بخش

كوتاه به بخش هادي، اطراف سيستم اتصال شوند و درصورت بروز يك اتصالل ميصفر متصبه اين پتانسيل

 شود.يري ميو در نتيجه از ايجاد ولتاژ تماس خطرناک جلوگ شودزمين نيز تقريباً داراي همان ولتاژ مي

افتد طوفان الکتريکي در سراسر دنيا اتفاق مي 1711لحظههر هاي متداول طبيعت است، درصاعقه جزو پديده

 طول شبانه روز است. ميليون صاعقه در 3 الي 7معناي شود كه بهثانيه مي هرصاعقه در 111كه باعث ايجاد

 شوند.ها تشکيل مياكثرا در زمان وقوع طوفان هااين صاعقه افتد،ها بين ابرها اتفاق مياعقهدرصد ص 91

ها و تجهيزات باعث خسارت فيزيکي و برخورد صاعقه با افزايش پيچيدگي و هوشمند شدن ساختمان نکته:

 شود.ميهاي سنگيني خرابي

هاي سوزي است كه باعث خسارت سنگين به لوازم برقي، خطوط تلفن و شبکهاولين تأثير صاعقه آتش

ها به علت توقف كارها تا اتمام ها و سازمانزمان باعث ضرر مالي به درآمد شركتشود و هماي ميرايانه

 .شودتعميرات مي
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 91توان به انواع رايج بين ابري، ابر به زمين و زمين به ابر اشاره كرد. تقريباً صاعقه انواع مختلفي دارد كه مي

هاي الکتريکي بين ابر و زمين اتفاق درصد از اين تخليه 11تريکي بين ابري است وهاي الکدرصد تخليه

هاي هاي بلند يا سازهتواند در كوهافتد. شروع صاعقه از سمت زمين به ابر بسيار نادر است و فقط ميمي

 هاي مثبت گفته مي شود.افتد كه به آن صاعقهبلند مرتبه اتفاق بي

 زا:ابرهای طوفان
بااليي  هواي گرم و سرد در ناپايداري جو هايي است كه امکان وقوع آن در اثر جرياناي جوپديده صاعقه

)حامل بخار آب هاي توده هواي سرد يي زمين جريانباال يابد. در اثر تابش خورشيد به جوزمين افزايش مي

 كنند.منقبض شده در اثر سرما( به صورت عمودي به سمت باال حركت مي

اي هوا هاي تودهاي است كه حركت عمودي جرياناالي زمين شرايط دمايي و فشاري هوا به گونهب در جو

شوند كه گهگاه گيري ابرهاي كومولونيمبوس ميشود و باعث شکلخودكار انجام مي اي وبه صورت چرخه

 شوند.كيلومتر ارتفاع پيدا كرده و تا چندين كيلومتر به طور عرضي بزرگ مي 13تا 

هرچه ابر ارتفاع بيشتري داشته باشد،  اشته باشد،كيلومتر عمق د 4تا  8گيري صاعقه بايدبراي شکلابر 

هاي بيشتري در آن توليد مي شود. سرعت جريان هاي باالرونده هوا، در مركز اين نوع ابرها گاهي به صاعقه

شود. انواع هواپيماها ميرسد كه باعث ايجاد بادهاي سهمگين و خطرناک براي كيلومتر بر ساعت مي 121

در نهايت منجر به  )بار منفي( در ابرها گشته وده هوا باعث افزايش بار الکتريکياين حركت سريع و باالرون

 .استشدهزا نشان داده طوفانهاي اي از توزيع بار الکتريکي در ابرنمونه 82شکل در  شود.توليد صاعقه مي

شود. فشار در هنگام برخورد دو ابر به هم صاعقه توليد مير و پرفشاهاي هواي كمدر اثر برخورد توده

شوند و فرآيندي همانند دراين وضعيت ابرهاي كومولونيمبوس در اثر وجود توده هواي گرم تشکيل مي

فرق مهمي كه اين نحوه توليد صاعقه دارد اين شود.اده شد باعث ايجاد صاعقه ميآنچه كه قبالً توضيح د

وسعت هواي سرد باعث پخش شدن و گسترش ابرهاي كومولونيمبوس توليد شده در  ياست كه جبهه

 شوند.جغرافيايي بيشتري مي

افتد. سطح زمين داراي بار مخالف با ابر است و در اثر بار الکتريکي ذخيره شده در ابرها به زمين اتفاق مي

شوند كه سم دو قطبي باردار تبديل ميدراثر جريان همرفتي در ابرهاي كومواونيمبوسي، اين ابرها به يك ج

 قسمت پاييني آن بار منفي و قسمت بااليي آن بار مثبت دارد.

جريان ماند و حفاظت اضافهسيستم اتصال زمين بايد شامل تجهيزات حفاظتي نظير تجهيزات جريان پس

 هاي مختلف عمل نمايد.هاي فلزي سيستمباشد تا در صورت بروز اتصال كوتاه به بخش
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اتصال زمين براي مقاصد عملياتي به نام اتصال زمين عملياتي)زمين سيستم( و يا براي مقاصد حفاظتي به نام 

 شود.اتصال زمين حفاظتي)سيستم ارت( بکار برده مي

 

 اي از ايجاد بار الکتريکي در ابر كومولونيمبوس: نمونه82شکل

 :ی بار الكتريكي صاعقهفرآيند تخليه

ي دهد پتانسيل ايجاد شده به حدي افزايش يابد كه تخليهتريکي درون ابر اجازه ميتفکيك بارهاي الک

افتد. براي ما تخليه الکتريکي از سمت ابر به زمين در طراحي سيستم الکتريکي براي خنثي شدن ابر اتفاق بي

ز سمت ابر شروع افتد. مرحله اول احفاظت در برابر صاعقه اهميت دارد، اين تخليه در دو مرحله اتفاق مي

 شود. شود و در مرحله دوم فرآيند از زمين يا سازه شروع ميمي

شود كه ( در اثر يونيزاسيون هوا و از بين رفتن خاصيت عايقي آن در زير ابر ايجاد ميCorona)پديده كرونا

طور اتفاقي شود. در يك محدوده از ابر پديده كرونا به به صورت هاله بنفش رنگ در حول هادي نمايان مي

وزش باد مانع جلوگيري از  يابد.ر سرتاسر زير ابر گسترش ميشود وبه صورت تصادفي دشروع مي

يابد كه امکان تخليه شود و پيشرفت نردباني پديده كرونا به سمت پايين تا آنجا ادامه مييونيزاسيون هوا مي

شود. حركت عمقي پديده كرونا شروع ميبار الکتريکي مهيا شود و مرحله دوم ايجاد صاعقه در اين شرايط 

 نقطه به سمت زمين پيشروي كند.يابد و ممکن است از چند به سمت زمين به صورت ناگهاني شدت مي

شود و به ي يونيزه شدن هوا به نزديك زمين به صورت ناگهاني قوي ميميدان الکتريکي با رسيدن پديده

اختالف اين وضعيت ممکن است در يك لحظه  درخشد، بيونيزاسيون هوا در نزديکي آن محدوده شدت مي

ي ميليون ولت برسد كه در نهايت باعث يونيزه شدن باقيمانده 111پتانسيل بين هواي يونيزه شده و زمين به 

 شود.هواي نزديك زمين مي
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كيلو آمپر است و كمترين  81و متوسط حداكثر جريان تخليه  KA/µs11سرعت افزايش جريان در حدود 

كيلو آمپر  211ترين جريان ثبت شده تا كنون جريان تخليه در اين شرايط در حد چند كيلو آمپر است. بزرگ

زمان توليد شود. متوسط انرژي آزاد شده از يك در تخليه بار الکتريکي ممکن است چند صاعقه هم است.

دنيا بيشتر  هاي توليد برقن سيستمترياست كه به ميزان قابل توجهي از توليد برق پيشرفته آنقدر زيادصاعقه 

 خواهد بود.

 811تا  111خطر صاعقه در جريان الکتريکي آن است زيرا تخليه الکتريکي در مدت زمان اندكي بين 

 كشد.ثانيه طول مي 2تا  1افتد و افزايش جريان به حداكثر مقدار خود چيزي در حدود ميکروثانيه اتفاق مي

رونده در مدل صاعقه مثبت در يك مسير است و به ين است كه حركت پيشفرق صاعقه مثبت و منفي در ا

 (88كنند. )شکل زمان چند صاعقه در هنگام تخليه بار الکتريکي به زمين برخورد ميندرت هم

 

 سمت چپ صاعقه مثبت(شکل  –سمت راست صاعقه منفي شکل ): فرق بين صاعقه مثبت و منفي88کلش

ي ميدان كيلومتري از محل برخورد و در محدوده 0/1هايي كه تا شعاع ختمانوسايل الکترونيکي داخل سا

 ساختمان در معرض خطر خواهند بود. ، الکترومغناطيسي ايجاد شده قرار دارند پس از برخورد صاعقه

پذير است كه زماني امکانتوسط صاعقه حفاظت موثر اين تجهيزات در مقابل ولتاژهاي القائي توليد شده 

 هاي حفاظت داخلي همراه با حفاظت خارجي ساختمان توأماً نصب شده باشند.ي سيستمكليه

 عوامل ايجاد خطر بر اثر صاعقه:
 توانند شديداً تجهيزات را به خطر انداخته يا غيرقابل استفاده كنند عبارتند از: عواملي كه مي

 (Electrostatic Discharge) .هاي الکترواستاتيكهاي ناشي از تخليهاضافه ولتاژ -

  (Switching Electromagnetic Pulse) .ايهاي ضربههاي ناشي از قطع و وصل جرياناضافه ولتاژ -

 .صاعقه و ميدان الکترومغناطيسي آنهاي مستقيم اضافه ولتاژهاي ناشي از ضربه -

 :هاي الکتريکي شوددر سيستم اضافه ولتاژتواند موجب بروز صاعقه از سه طريق مي
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  :اتصال مقاومتي -4

هاي برقي و اطالعاتي در اثر جرياني زند پتانسيل زمين در سيستمهنگامي كه صاعقه به ساختماني ضربه مي

اين امر باعث انتقال بخشي از جريان صاعقه يابد، ولت افزايش ميچندصد كيلوشود تا كه به زمين تخليه مي

 (84)شکل  شود.مي هاي ديگرخروجي به ساختمان -هاي ورودياز هادي

 

اتصال مقاومت: 48شکل  

 :)مغناطيسي(اتصال سلفي -2

شود. شديد مغناطيسي ميبسيار باعث ايجاد يك ميدان  عبور جريان صاعقه از يك هادي و يا از كانال تخليه

 دلها ولتاژي معاها را قطع كند، در آنهنگامي كه خطوط ميدان توليدي حلقه تشکيل داده شده توسط هادي

 (80شود. )شکل چند ده كيلو ولت القا مي

 
 : اتصال سلفي80شکل

 اتصال خازني )الكتريكي(: -9

ها و در اين شرايط كابل كند كهيدان شديد الکتريکي ايجاد ميكانال صاعقه در نزديکي نقطه تخليه يك م

عليرغم عدم برخورد كنند و ها عمل ميالکتريك آنات خازن و هوا نيز مانند عايق ديها مثل صفحهادي

 گيرند.ها تحت تأثير يك ولتاژ باال قرار ميصاعقه به ساختمان كابل

 
 : اتصال خازني80شکل
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 ناشي از برخورد صاعقه: خسارات
اند هايي كه طبق استاندارد اجرا شدهكند، سيستمدرصد سازه را محافظت نمي 111هيچ سيستم حفاظتي 

حفاظت در برابر صاعقه تركيبي از  كنند.بر صاعقه كامالً محافظت ميكنند كه سازه را در براتضمين نمي

هاي اند، بايد احتمالهايي كه طبق استاندارد اجرا شدههاي آماري و مديريت خطر است و سيستماحتمال

 ها حدود تعريف شده را از لحاظ آماري كاهش دهند.خطرناكي كه بر اساس استاندارد براي آن

 ست برای افراد يا حيوانات خطرات جاني، ايجاد كند به شرح زير است:مواردی كه ممكن ا

 برخورد مستقيم صاعقه  -

 ولتاژتماس و  گامولتاژ -

 سوزي مسموميت در اثر تنفس دود يا جراحت ناشي از آتش -

 ها خطرات ناشي از سقوط تجهيزات آسيب ديده در اثر اصابت صاعقه به آن -

 آب از سقف تخريب شده و ديگر خطراتشرايط خطرناک مثل ريزش  -

 هاي ايمني نقص يا كاركرد نامطمئن تجهيزات، فرآيندها و سيستم -

 كند:ها يا وسايل داخل سازه را تهديد ميخطراتي كه سازه

 انفجار يا آتش گرفتن وسايل در اثر گرماي توليدي توسط صاعقه  -

 ها هاي فلزي اتصالجريان باال از رساناها يا قسمتسوزي يا انفجار ناشي از گرماي ناشي از عبور آتش -

 ريزش سقف در اثر گرماي پالسمايي در نقطه برخورد صاعقه  -

 هاي الکتريکي و الکترونيکي هاي داخلي سيستمخرابي قسمت -

 خسارات مکانيکي ناشي از ذوب شدن قسمت فلزي نصب شده در نقطه برخورد صاعقه -

 های خطرناک:احتمال
تماس و اثرات صاعقه بر تجهيزات، براي درک اهميت ولتاژگام و خطرات جاني ناشي از ولتاژي با آشناي

 سازي تجهيزات سيستم حفاظت در برابر صاعقه ضروري است:پتانسيلچرايي رعايت دقيق هم

 ولتاژ گام:

رود نسبت به يك شود، گراديان ولتاژ بزرگي در زمين اطراف الکتزماني كه جريان صاعقه به زمين وارد مي

اي از توان زمين اطراف الکترود را مثل مجموعهشود. مينقطه خيلي دور از الکترود اتصال زمين ايجاد مي

پوشاني دارند، تصور كرد. هر چه فاصله از الکترود بيشتر باشد سطح بزرگتري از ها كه با يکديگر همكرهنيم

گيرد كه متناسب با اختالف ولتاژ كمتر بين دو پا قرار مي كره در زمان قدم برداشتن در بين پاهاي فردنيم

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


 شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا )پارس( ايمني و سيستم هاي اتصال زمين  مرجع كاربردي           

 

Producer: Ali Khalaji          Preperd: Utility: 2015                                                                                                                                          
119 

ان بسيار زياد است، پس با حركت به سمت الکترود ولتاژ بين دو پا در نزديکي الکترود كه چگالي جري

فاصله طبيعي يك گام نزديك به يك متر است. در زمان تخليه بار الکتريکي صاعقه در شود، است، بيشتر مي

تواند به حدي بزرگ شود كه ميزان اختالف پتانسيل بين دو پاي انسان در اين محدوده مي نزديکي الکترود،

 قسمت فوقاني بدن مثل يك مسير رسانا عمل كند وجريان صاعقه را از خود عبور دهد.

متر برسد كه به  2تواند به تري وجود دارد. چون فاصله پاهاي حيوانات بزرگ ميبراي حيوانات خطر بزرگ

هاي جدي به تر از بدن حيوان است كه آسيباختالف ولتاژ بيشتر بين دو پا و جريان عبوري بزرگمعني 

 مناطق حساس مثل قلب را به دنبال دارد.

 توان تا حد مناسبي به روشهای زيركاهش داد:گام را ميخطرات ناشي از ولتاژ

 متر محصور نمود. 8ها را به شعاع آنبراي جلوگيري از دسترسي به الکترودهاي اتصال زمين بايد اطراف  -

متر سنگفرش در اطراف الکترود ميلي 101متر آسفالت يا ميلي 01با استفاده از پوشش عايق كننده مانند  -

 توان ولتاژ گام را كاهش داد.متر مي -كيلو اهم 0متر و با افزايش مقاومت خاک به باالي  8به شعاع 

 سازي مثل سيستم مش كه به درستي اجرا شده باشد.پتانسيلن به روش همبا استفاده از سيستم اتصال زمي -

كارهاي عالي عملي است و براي كاهش هاي نزولي قبل از ورود به خاک يکي از راهبندي هاديعايق -

 4به ضخامت  PVCمتر يا استفاده از لوله ميلي 2اتيلن ذوب شده به ضخامت خطر ولتاژ گام استفاده از پلي

 شود، مؤثر است.متر از هادي نزولي كه به الکترود زمين ختم مي 8تا  2متر در طول ميلي

هاي عايق بندي شده يا در خاک مدفون هستند نبايد هيچ بخشي از قسمتدر مناطقي كه رساناها عايق -

 هاي اتصال زمين در تماس باشد.شده با تجهيزات سيستم

 دهد:اس و ولتاژگام را نشان ميگرفتگي بر اثر ولتاژتمنحوه برق 89شکل 

   

 ولتاژگام( چپسمت شکل تماس و ولتاژ راستسمت شکل گام )تماس و ولتاژ: ولتاژ89شکل
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 ولتاژتماس:
شود ولي اين ولتاژ معموالً بين دست و پاي انسان ايجاد ولتاژ تماس به دليلي مشابه با ولتاژ گام توليد مي

تر ژ تماس به خاطر اين كه جريان عبوري به ناحيه اطراف قلب نزديكشود. خطر كشته شدن در اثر ولتامي

دهد كه جريان برق است به مراتب بيشتر از ولتاژ گام است. )معموالً بدترين نوع برق گرفتگي زماني رخ مي

 از دست چپ وارد و از پاي راست خارج شود( 

 زيركاهش داد: توان تا حد مناسبي به روشهایخطرات ناشي از ولتاژتماس را مي

 براي جلوگيري از دسترسي به سيستم حفاظت در برابر صاعقه محدوديت دسترسي ايجاد شود. -

عنوان ها بهي سازه از فوالد يا چارچوب فلزي ساخته شده از آندر مناطقي كه قسمت زيادي از بدنه -

 هاي نزولي استفاده كرد.هادي

متر سنگفرش در اطراف الکترود به ميلي 101متر آسفالت يا يليبا استفاده از پوشش عايق كننده مانند م -

 توان ولتاژ گام را كاهش داد.متر مي -كيلواهم 0متر و افزايش مقاومت خاک به باالي  8شعاع 

كيلوولت با مشخصات حفاظتي   111هايي با درجه تحمل حداقل كنندهي عايقهاي نزولي به وسيلههادي -

µs05/KA2/1 بندعايق( .مترميلي 8ي شوندPVC) 

 اثرات جانبي صاعقه:
تر اندوكتانس دارند. در زمان تخليه بار الکتريکي هاي نزولي مقاومت اهميك و از آن مهمتمامي هادي

تواند باعث افزايش ولتاژ اندوكتانسي براي رسانا شود و اين افزايش ممکن افزايش نرخ شدت جريان مي

 بتواند با رساناي نزديك خود تخليه الکتريکي انجام دهد.است به حدي قوي شود كه رسانا 

 توان تا حد مناسبي به روشهای زيركاهش داد:خطرات ناشي از اثرات جانبي صاعقه را مي

 هاي نزولي استفاده كرد.ها از تعداد بيشتري هاديبراي كاهش جريان عبوري از آن -

بار  ، فاصله بين دو رسانا بايد به حدي باشد كه تخليهي جداسازي مناسب بين دو رسانااطمينان از فاصله -

 ها صورت نپذيرد.الکتريکي بين آن

سازي تجهيزاتي كه ولتاژهاي متفاوتي دارند، تجهيز ممکن است بخشي از جريان صاعقه را از پتانسيلهم -

 خود عبور دهد.

دهد كه در آن بين هزينه اجرا، ياي ارايه مهاي طراحيبراي اجراي سيستم حفاظتي، روش IECاستاندارد 

 .استشدهمؤثر بودن و سادگي طراحي، تناسب خوب لحاظ 
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 های حفاظتي صاعقه:های طراحي سيستمروش
 (MMروش مش )-

 (RSMروش گوي غلتان ) -

 (PAMروش زاويه حفاظتي ) -

ه در نهايت مکان نصب شوند كگير استفاده ميهاي صاعقهها براي تعيين بهترين مکان نصب پايانهاين روش

 شوند.گير، جانمايي ميهاي صاعقههاي نزولي و تجهيزات اتصال زمين با مشخص شدن مکان پايانههادي

هاي عنوان يك اصل اوليه براي طراحي سيستم محاسبه احتمال خطر برخورد صاعقه براي يك سازه به

ين شده براي احتمال خطر قابل پذيرش هاي طراحي شده بايد حد تعيشود و سيستمگير محسوب ميصاعقه

 را رعايت كنند. 

( مناسب سعي كند سيستم حفاظتي LPSطراح بايد با انتخاب تجهيزات حفاظتي در يك كالس حفاظتي )

هاي به حد مجاز خطرپذيري تعيين شده يا كمتر از آن برسد. كالس حفاظتي، فضاي تحت پوشش سيستم

 كند.هاي طراحي را تعيين ميو ديگر مشخصهمش، شعاع گوي غلتان، زاويه حفاظتي 

گير هاي صاعقهاي از پايانهالزم به ذكر است زماني كه سيستم حفاظت در برابر صاعقه به صورت شبکه

 نيز مجاز به اجرا هستند، از جملهاقدامات حفاظتي ديگري كه  شود،هاي نزولي اجرا ميو هادي همبهمتصل 

 :د زير اشاره نمودتوان به مواراين اقدامات مي

 كاهش خطرات ناشي از ولتاژتماس و ولتاژگام. -

 هاي بدون پوشش رسانا.كاري بخشعايق -

 و نصب عالئم هشداردهنده. LPSهاي فيزيکي براي دسترسي به تجهيزات ايجاد محدوديت -

 .هاي فيزيکيجلوگيري از خسارت -

 و مواد نسوز. استفاده از تجهيزات هاي اطفاي حريق واجراي سيستم -

 مسيرهاي خروج اضطراري ايمن.ايجاد  -

 های حفاظتي صاعقه:موارد مورد توجه در طراحي سيستم
 محافظت در برابر برخورد صاعقه يعني ايجاد يك نقطه مرجع براي برخورد صاعقه به آن. -

 اتصال جريان صاعقه به زمين. -

 مصرف جريان صاعقه در زمين. -

گير(، سازه، )الکترود صاعقهLPSيزات براي جلوگيري از خطر اختالف ولتاژ بين سازي تجهپتانسيلهم -

 وسايل و مدارهاي داخل سازه.

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


 شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا )پارس( ايمني و سيستم هاي اتصال زمين  مرجع كاربردي           

 

Producer: Ali Khalaji          Preperd: Utility: 2015                                                                                                                                          
112 

 سيستم حفاظت در برابر صاعقه دو بخش اجرايي دارد:

ي كنندهها و تجهيزات هدايتگير(، اتصالهاي صاعقهبخش اجرايي بيروني شامل تجهيزات حفاظتي)پايانه -

 گير به زمين است.محل برخورد با سيستم صاعقه جريان صاعقه از

ي جداسازي است كه از خطراتي ناشي از سازي يا فاصلهپتانسيلاجرايي داخل شامل تجهيزات هم بخش -

 كند. ميزني در داخل سازه جلوگيري جرقه

 در هنگام اجرای سيستم حفاظتي موارد زير بايد رعايت شود:

 حرارتي وارد نشود. به سازه خسارات مکانيکي و -

 سوزي يا انفجار شود جلوگيري شود.اي كه موجب آتشاز توليد جرقه -

 تماس كاهش داده شود.گام و ولتاژكند بايد ولتاژبراي كنترل خطراتي كه ساكنين سازه را تهديد مي -

 هاي الکتريکي يا الکترونيکي داخل سازه حداقل خسارت وارد شود.به سيستم -

 :شوداجزاء مييوه زير حفاظت در برابر صاعقه به طوركلي يكي از دو شهای سيستم

ها وجود اين سيستم خطرات ناشي از ولتاژهايي كه احتمال ايجاد خرابي توسط آندر سيستم ايزوله نشده: -

 شود.دارد با اتصال سازه به سيستم حفاظتي محدود مي

اي مشخص بطور كامل از سازه با فاصلهبر صاعقه اين روش سيستم حفاظت در برادر سيستم ايزوله شده: -

باعث ايجاد جرقه يا سازه نشود.  LPS. اين فاصله بايد به حدي باشد كه انرژي درون استشدهجداسازي 

هاي قابل اشتعال يا هاي حاوي مواد قابل اشتعال، مناسب است، مانند سقفاين شيوه اجرايي براي سازه

ها ها سياست اجرايي در جلوگيري از برخورد صاعقه به دكل و بدنه آنتنآن هاي مخابراتي كه درايستگاه

 دهد.هاي ايزوله شده و ايزوله نشده از سازه را نشان ميشماتيکي از سيستم 83و  87شکل است. 

 
 گيرهاي ايزوله شده و ايزوله نشده از سازههاي حفاظت در برابر صاعقه: سيستم87شکل
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د و باشنز حساسيت زيادي برخوردار ميبيل سکوهاي پرتاب موشك كه تجهيزات آن اهاي مهم از قدر سازه

 (83كنند. )شکل هاي ايزوله از سازه استفاده مياز سيستم ،آور باشدتواند بسيار زيانخطر صاعقه مي

 

 اي از سيستم حفاظت در مقابل صاعقه به روش ايزوله از سازه: نمونه83شکل

گير:صاعقه های تشكيل دهندهقسمت  
 شود:سيستم حفاظت در برابر صاعقه از سه قسمت تشکيل مي

  Air Terminal –گير)آنتن( يا گيرنده بارهاي الکتريکي آسماني صاعقه -1

  Down Conductor –گير به زمين )سيستم پايين رو( سيستم انتقال بارهاي الکتريکي از صاعقه -2

  earth electrode –ارها به زمين سيستم الکترود زمين براي پخش اين ب -8

 گير:انواع صاعقه

در بلندترين گير با استفاده از يك ميله فلزي ساده كه اين صاعقهدر  )ميله فرانكلين(:گير سادهصاعقه-4

 شود. يين رو به الکترود زمين منتقل ميشود انرژي صاعقه توسط هادي پاقسمت ساختمان نصب مي

گيرند هايي كه در باالي سطح تحت پوشش قرار ميگير از هادياين صاعقه صاعقه گير قفس فاراده: -2

هاي راي حفاظت پستكنند و معموال با اين نوع صاعقه گير را توصيه ميشود و اغلب استانداردهتشکيل مي

 شود.ها استفاده ميبرق و نيروگاه

كه هواي  شودتيو در يك هسته استفاده مياديواكگير از مواد ردر اين نوع صاعقه اكتيو:گير راديوصاعقه -9

شود. گير ميزمين قبل از برخورد ابر با صاعقهكند و باعث تخليه انرژي صاعقه به اطراف خود را يونيزه مي

 شود. گير توليد نميمواد راديواكتيو، اين نوع صاعقه امروزه به دليل اثرات مخرب
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گير ز خاصيت پيزوالکتريك مشابه صاعقهيکي با استفاده اگير الکترونصاعقه گير الكترونيكي:عقهصا -1

نوع ، اينشودصاعقه به تدريج در زمين تخليه ميكند و انرژي يواكتيو هواي اطراف را يونيزه ميراد

 شود.فرانسه ساخته و بهره برداري مي NFC-17-102گير بر اساس استاندارد صاعقه

يابد اين تغيير وضعيت ي اتمسفر بطور ناگهاني افزايش ميکتريکقبل از ايجاد صاعقه بطور طبيعي محتوي ال

گيرهاي الکترونيکي انرژي موجود در هواي متالطم شود. صاعقهزن حس و كنترل ميتوسط واحد جرقه

است جذب و در واحدهاي جرقه زن با تخليه بار  ،متركه حدود چندين هزار ولت برپيش از طوفان را 

 كند. ، هواي اطراف را يونيزه ميهاي فوقاني و الکترود مركزيلکترودن االکتريکي خازن ها بي

 (:ESE)موارد كاربرد برقگير الكترونيكي
متر و فضاهاي باز  61هاي عادي با ارتفاع كمتر از براي محافظت ساختمان -اين سيستم بر اساس استاندارد

 : گيردموارد زير مورد استفاده قرار مي در

ها و فضاهاي باز ها و پااليشگاهآموزشي و مانند آن، كارخانهوهاي فرهنگيمجموعه هاي مسکوني،مجموعه

 رفاهي و ... و هاي تفريحيهشامل انبارها و محوط

( حول محور h)( حاصل از ارتفاع مختلفpR)محدوده از گردش شعاع هاي حفاظتي اين محدوده حفاظتي:

 آيد.آن به وجود مي

ع نوک آن نسبت به سطح مورد ( به ارتفاpR)فاظت هر برقگير الکترونيکيشعاع ح :(pR)شعاع حفاظتي

به شرح ذيل محاسبه و  بستگي دارد كه ( و انتخاب كالس حفاظتTΔ)پيشروي زمان تخليه، (h)حفاظت

 شود : تعيين مي

 .قابل ارزيابي است m/μs NFC-17-102بر اساس استاندارد انتخاب كالس حفاظت نکته: 

 Rp ظت برقگير: شعاع حفا 

h  ارتفاع نوک ميله برقگير از سطح مورد حفاظت : 

D  قطر كره فرضي با توجه به كالس حفاظت يا فاصله برخورد صاعقه : 

ΔL ( فاصله اي كه برقگير نقطه دريافت صاعقه را برابر نظريه گوي فرضي :Fictitious sphere از نوک )

 كند. پايانه هوايي دور مي

است  بندي سيستم حفاظتي برقگير الکترونيك در برابر صاعقهحفاظت، كه طبقه كالس (:D)كالس حفاظت

باشد( در اين ه شده علمدار حمله از طرف ابر مي)شعاع كره يونيزكند و سطح كارايي آن را بيان مي

 : استشدهه كالس به شرح زير تقسيم استاندارد به س

 حداكثر حفاظت   D =متر 21(1كالس 
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 حفاظت متوسط   D= متر  40 (2كالس 

 حفاظت استاندارد   D =متر  61 (8كالس 

 شود.ناميده مي ΔLطي مي كند،  ΔTمسافتي كه علمدار حمله زميني در زمان

 . شودمحاسبه مي ΔT(μs)×Δ L(m) =V(m/μs)اين فاصله بر اساس فرمول 

ΔT كند ( صاعقه را دريافت ميرتفاع مساوي)در اادهزماني است كه برقگير الکترونيکي زودتر از يك ميله س

عت يونيزاسيون سرV)به اين زمان، زمان پيشروي تخليه نيز گفته مي شود( شودو در آزمايشگاه تعيين مي

 شود.در نظر گرفته مي m/μs 1باشد كه معادل كانال صاعقه مي

اندارد نيز گيرد مبناي اين استمي انجام NFC 17-102گيرهاي بر اساس استاندارد نصب صاعقه طراحي و

با وارد  NFC 17-102. استشدههمان تئوري گوي غلطان است كه در تمامي استانداردها از آن استفاده 

 .كندرا محاسبه مي گيرت، شعاع پوشش افزايش يافته صاعقهدر فرمول محاسبا ΔLكردن پارامتر 

از طريق  Down Conductorهاي مياني بايست به وسيله هاديگير پس از نصب روي ساختمان، ميصاعقه

 .شودسيم مسي بدون روكش به هادي زمين كه از پايين به باالي سازه آمده است متصل 

 است(گير و هادي زمين كه از چاه ارت به باالي سازه آمدهمياني همان قسمتي است بين صاعقه )هادي

ي و گرفتگي از خطرات برقشد و براي جلوگيراهم با 11گير بايستي حداكثر عقهمقاومت الکترود زمين صا

 تانسيل سايت متصل شود. پاختالف پتانسيل، به شبکه هم

(، اتصاالت LOMهاي مسي، مواد كاهنده مقاومت )بايست از صفحهگير ميدر اجراي الکترود زمين صاعقه

 جوش انفجاري استفاده نمود. 

Rp=√(h(2D-h) + ΔL (2D+ΔL))  برايH ≥ 5 meter 

H = گير نسبت به سطح مورد نيازقهارتفاع نصب صاع                Rp =  شعاع حفاظتي 

ΔL  =(گيرمتغير بر حسب نوع و مشخصات صاعقه)پارامتر پيمايندها در جهت صاعقه مييون اي كهفاصله  

D =  ،شود:تعيين مياساس درجه حفاظتي كه بردرجه پيشرفت صاعقه يا مدت جهش صاعقه در طول مسير 

m=21D: Protection Level I 

Protection Level II: D=30m 

M=40D: Protection Level III 

Protection Level IV: D=60m 
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 گير: ضوابط نصب صاعقه

ويژه در هاز آنکه در كل شبکه آرماتور ساختمان پخش شود، بعبور جريان بسيار زياد صاعقه بيش -1

تواند خسارت ايجاد كند، همچنين در صورت عبور مي يا سازه يکي محل برخورد صاعقه به ساختماننزد

زم است جهت رفع اين ولتاژهاي الآيد كه ولتاژهاي خطرناكي پديد ميدار وتاين جريان از مسيرهاي مقا

گير مرتفع زمين و يا ساير نقاط صاعقههايي كه در نقاط يا ساختمانهاي مرتفع و خطرناک، كليه ساختمان

 ير مناسب تجهيز گردند. گشوند به صاعقهاحداث مي

هاي ختمان اجتناب شود، بهتر است هاديبه بدنه سا آن روگير و هادي پايينالزم است از اتصال صاعقه -2

 هدايت شوند. كار از باال به سمت پايين ساختمانهاي ساختمان و به صورت رورو در گوشهپايين

 هاي اختصاصي در داخل ساختمان مجاز مي باشد. هاي پايين رو از درون داكتاجراي هادي يا هادينکته: 

 گير نبايد استفاده نمود. براي هيچ سيستم ديگري بجز صاعقه رواز داكت مخصوص هادي پايين -8

از هيچ مفصل  و استفادهساخته و نصب شوند  يکپارچه ي سازهرو بايستي از ابتدا تا انتهاهاي پايينهادي -4

 باشد. يا اتصالي مجاز نمي

د، ند خطرآفرين باشنتوانرو براي افراد عادي ميهاي پاييناينکه در دسترس بودن هادي با توجه به -0

شود از هادي با روكش پالستيکي و اين موارد مجاز نبوده و توصيه ميبدون روكش در  هاياستفاده از هادي

 . شودولت استفاده  1111قدرت تحمل حداقل 

مجزا گير)و سپس به چاه ارت اختصاصي صاعقه گيرفقط به شمارنده صاعقه رو بايستيهاي پايينهادي -6

هاي ي الزم به شکل اصولي با ساير بخشبند( ساختمان متصل شده و هماز چاه و يا ميله ارت سيستم زمين

 فلزي صورت پذيرد.

  ميليمتر مربع است. 80رو بر اساس استانداردهاي متداول حداقل سطح مقطع هادي پايين -7

گير و رعايت فاصله آن از چاه ارت تأسيسات ساختمان و انجام فاده از چاه ارت مجزا براي صاعقهاست -3

 همبندي مورد تأكيد است.

اتصاالت زمين به برقگيرها بايد داراي سطح مقطع كافي بوده و تا حد  امکان راست و مستقيم  - 110ماده 

يا ساير اجزاي آهني يا فوالدي كه باعث افزايش امپدانس ضربه هاي آهني باشد و اين اتصاالت نبايد از لوله

 شوند، بگذرد.مي
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 خذامنابع و م

 مربوط به سازمان نظام مهندسي -(ها)طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانمبحث سيزدهم -1

 مربوط به سازمان نظام مهندسي -(ها)طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانراهنماي مبحث سيزدهم -2

 تهران استان مربوط به سازمان نظام مهندسي -تاسيسات برقيحل مسائل سئواالت ادوار گذشته  -8

 مهندس پرويز فروغي تاليف –تأسيسات برقيهاي تشريح كامل سئواالت آزمون -4

 اداره كار و امور اجتماعيمربوط به  -ايمني كار نامهآيين -0

 کلهر دكتر حسنتاليف  –مهندسي روشنايي - 6

 دكتر حسن كلهر تاليف –تاسيسات الکتريکي مهندسي - 7

  مربوط به وزارت نيرو -قانون انشعابات برق - 3

 سازمان نظام مهندسي مربوط به -چك ليست و راهنماي طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمان -9

 آلمان  VDEمربوط به استانداردهاي اروپا و –شخصات فني سازندگان تجهيزات برقيم -11

 ترجمه مهندس سعيدي طلوع -آلمان SIEMENS الکتريکي تاسيسات دو جلدي هندبوک -11

 ارتينگ استانداردهاي سيستم موسسه تحقيقات صنعتي ايران در رابطه با نشريات -12

 نوشته سيدامير محمدي -حفاظت در برابر صاعقه -18

 

 

 ((آن كس هك اراده و استقامت دارد، روي شكست را نمي بيند))
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