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دستورالعمل اجراي سیستم اتصال زمین  دستورالعمل اجراي سیستم اتصال زمین  
تاسیسات تاسیسات 

وشبکه هاي توزیعوشبکه هاي توزیع



تعاریفتعاریف
nnهادي حفاظتیهادي حفاظتی))PEPE((

هادي است که براي حفاظت در برابر برق گرفتگی الزم میباشد وهر  هادي است که براي حفاظت در برابر برق گرفتگی الزم میباشد وهر  
..یکاز اجزاي زیر را ازنظر الکتریکی به هم وصل می کند یکاز اجزاي زیر را ازنظر الکتریکی به هم وصل می کند 

ترمینال اصلی اتصال  ترمینال اصلی اتصال  ––قسمت هاي هادي بیگانه قسمت هاي هادي بیگانه ––بدنه هاي هادي بدنه هاي هادي 
نقطه خنثی نقطه خنثی ––نقطه زمین شده منبع تغذیه نقطه زمین شده منبع تغذیه – – الکترود زمین الکترود زمین – – به زمین به زمین 
..مصنوعیمصنوعی



تعاریفتعاریف

nnهادي خنثیهادي خنثی))NN:(:(
هادي است که به نقطه خنثی هادي است که به نقطه خنثی         

سیستم وصل بوده ومی توان در سیستم وصل بوده ومی توان در 
انتقال انرژي الکتریکی ازآن انتقال انرژي الکتریکی ازآن 

..استفاده کرداستفاده کرد

nn هادي مشترك حفاظتی هادي مشترك حفاظتی
):):PENPEN((خنثیخنثی//

هادي است زمین شده که به هادي است زمین شده که به         
صورت اشتراکی هردووظیفه صورت اشتراکی هردووظیفه 

و و ))PEPE((هادي هاي حفاظتی هادي هاي حفاظتی 
..راانجام میدهدراانجام میدهد))NN((خنثیخنثی



تعاریفتعاریف
nn ترمینال اصلی زمین ترمینال اصلی زمین::
ترمینال یا شینی است که براي ترمینال یا شینی است که براي     

اتصال هادي هاي حفاظتی شامل اتصال هادي هاي حفاظتی شامل 
هادي هاي همبندي برا ي هم هادي هاي همبندي برا ي هم 

ولتاژکردن و هادي هاي اتصال ولتاژکردن و هادي هاي اتصال 
زمین عملیاتی پیشبینی ونصب می زمین عملیاتی پیشبینی ونصب می 

شودشود

nn الكترود زمین الكترود زمین::
یک قطعه یا قسمت هادي یا گروهی  یک قطعه یا قسمت هادي یا گروهی  

متشکل از قطعات هادي که در متشکل از قطعات هادي که در 
تماس بسیار نزدیکی با زمین بوده تماس بسیار نزدیکی با زمین بوده 
وبا آن اتصال الکتریکی برق دار وبا آن اتصال الکتریکی برق دار 

..می کندمی کند



تعاریفتعاریف
nn مقاومت كل سیستم زمین مقاومت كل سیستم زمین::

        
مقاومت بین ترمینال اصلی  سیستم مقاومت بین ترمینال اصلی  سیستم 

زمینوجرم کلی زمین استزمینوجرم کلی زمین است

nnالكترودهاي زمین مستقلالكترودهاي زمین مستقل::
الکترودهایی الکترودهایی   ,,از نظر الکتریکی از نظر الکتریکی       

هستند که فاصله آنها ازهمدیگر هستند که فاصله آنها ازهمدیگر 
به قدري است که در صورت به قدري است که در صورت 
عبور حداکثر ممکن جریان عبور حداکثر ممکن جریان 

پتانسیل سایر پتانسیل سایر   ,,ازیکی ازآنها ازیکی ازآنها 
الکترودها به نحوي قابل مالحظه الکترودها به نحوي قابل مالحظه 

..تغییر نکندتغییر نکند



تعاریفتعاریف
nn هادي هم بندي براي هم ولتاژ هادي هم بندي براي هم ولتاژ

::کردن کردن 
هادي حفاظتی است که هم بندي هادي حفاظتی است که هم بندي   

براي هم ولتاژ کردن را تضمین براي هم ولتاژ کردن را تضمین 
..میکند میکند 

::هم بندي براي هم ولتاژ کردن هم بندي براي هم ولتاژ کردن 
اتصال الکتریکی است که پتانسیل اتصال الکتریکی است که پتانسیل   

بدنه هاي هادي وقسمتهاي هادي بدنه هاي هادي وقسمتهاي هادي 
بیگانه مختلف را اساسا به یک  بیگانه مختلف را اساسا به یک  

سطح میرساند سطح میرساند 



IECIECنشانه هاي ترسیمی نشانه هاي ترسیمی 

نشانه  نشانه    IECIECبراي شناسایی هادیهاي مختلف در دیاگرامها ونقشه ها ، براي شناسایی هادیهاي مختلف در دیاگرامها ونقشه ها ، 
.  .  هایی را تدوین نموده است که در شکل در زیر ارائه میشوندهایی را تدوین نموده است که در شکل در زیر ارائه میشوند

استفاده از این نشانه ها در خواندن نقشه ها ودیاگرام ها سهولت  استفاده از این نشانه ها در خواندن نقشه ها ودیاگرام ها سهولت  
..بسیاري را ایجاد می کندبسیاري را ایجاد می کند



مبناي تهیه  نشانه ها ، جریان متناوب است اما از همان نشانه ها براي  مبناي تهیه  نشانه ها ، جریان متناوب است اما از همان نشانه ها براي  
..شناسایی هادي ها ي  در جریان مستقیم نیز استفاده می شود شناسایی هادي ها ي  در جریان مستقیم نیز استفاده می شود 

                                            هادي فازهادي فاز                                                      
خنثیخنثی//هادي مشترك حفاظتیهادي مشترك حفاظتی                                                        
هادي حفاظتي هادي حفاظتي                                                       
هادي خنثيهادي خنثي                                                      



شناسایی نوع رابطه یک سیستم الکتریکی شناسایی نوع رابطه یک سیستم الکتریکی 
IECIECبازمین طبقبازمین طبق

همه سیستمهاي عادي برق باید به زمین وصل باشدودر مورد یک سیستم همه سیستمهاي عادي برق باید به زمین وصل باشدودر مورد یک سیستم 
که نسبت به زمین عایق است باید اتصال به که نسبت به زمین عایق است باید اتصال به ) ) ITIT--IECIECسیستمسیستم((مخصوص مخصوص 

اتصال به اتصال به   ITITزمین وجود داشته باشد تا در صورت وقوع خرابی در سیستم زمین وجود داشته باشد تا در صورت وقوع خرابی در سیستم 
..زمین قابل کشف باشد زمین قابل کشف باشد 

IECIEC   وصل بودن یک نقطه ازسیستم رابه  زمین با  زمین حرف وصل بودن یک نقطه ازسیستم رابه  زمین با  زمین حرفT T    نشان نشان
یعنی زمین است ووصل نبودن یک یعنی زمین است ووصل نبودن یک    Tera Teraمیدهد که حرف اول کلمه میدهد که حرف اول کلمه 

نقطه از سیستم را به زمین یاوصل بودن آن را به زمین از طریق امپدانسی نقطه از سیستم را به زمین یاوصل بودن آن را به زمین از طریق امپدانسی 
..استاست  IsolatedIsolatedنشان می دهد که حرف اول آن کلمه نشان می دهد که حرف اول آن کلمه   IIبزرگ ، با حرف بزرگ ، با حرف 

از از   IECIECبراي مشخص کردن مقدار مقاوت اتصال به زمین هادي خنثی ، براي مشخص کردن مقدار مقاوت اتصال به زمین هادي خنثی ، 
استفاده می کنداستفاده می کند  RRBBنشانه نشانه 



شناسایی نحوه اتصال اتصال به زمین بدنه شناسایی نحوه اتصال اتصال به زمین بدنه 
    IECIECهاي تجهیزات الکتریکی طبقهاي تجهیزات الکتریکی طبق

nn همانطوري که همه سیستمهاي عادي برق باید به زمین وصل باشد ، در همه همانطوري که همه سیستمهاي عادي برق باید به زمین وصل باشد ، در همه
سیستم هاي برق براي حفظ ایمنی انسان ودام در برابر برق گرفتگی ، بدنه سیستم هاي برق براي حفظ ایمنی انسان ودام در برابر برق گرفتگی ، بدنه 
هاي هادي تجهیزات برقی باید از طریق هادي خنثی ویا بصورت مستقیم ،  هاي هادي تجهیزات برقی باید از طریق هادي خنثی ویا بصورت مستقیم ،  

بنابراین نحوه وصل بدنه هاي هادي تجهیزات بنابراین نحوه وصل بدنه هاي هادي تجهیزات . . به زمین اتصال داده شوندبه زمین اتصال داده شوند
..الکتریکی به زمین بسیار مهم استالکتریکی به زمین بسیار مهم است

nnIEC  IEC     وصل بودن بدنه هاي هادي تجهیزات را به زمین از طریق هادي وصل بودن بدنه هاي هادي تجهیزات را به زمین از طریق هادي
است و است و     NeutralNeutralنشان می دهد که حرف اول کلمه نشان می دهد که حرف اول کلمه   NNخنثی یا حرف خنثی یا حرف 

..نشان می دهدنشان می دهد  TTوصل مستقیم تجهیزات الکتریکی را به زمین با حرف وصل مستقیم تجهیزات الکتریکی را به زمین با حرف 
nn براي مشخص کردن مقدار مقاومت اتصال به زمین بدنه هاي هادي براي مشخص کردن مقدار مقاومت اتصال به زمین بدنه هاي هادي

استفاده می استفاده می   RRAAاز نشانه از نشانه ) ) ITIT––IECIECو و   TTTTسیستم سیستم ((تجهیزات الکتریکی تجهیزات الکتریکی 
..شودشود



    سیستمهاي الکتریکیسیستمهاي الکتریکی  نامگذارينامگذاري

nnIECIEC    سه سیستم الکتریکی را شناسایی کرده است شناسایی اصلی  سه سیستم الکتریکی را شناسایی کرده است شناسایی اصلی
..گفته شده اند انجام میشود گفته شده اند انجام میشود ˝  ˝  با دو حرف از حروفی که قبالبا دو حرف از حروفی که قبال

nnیی ، حرف اول از سمت چپ رابطه  یی ، حرف اول از سمت چپ رابطه    شناساشناسا  ازدو حرف اصلیازدو حرف اصلی
..سیستم را با زمین باز گو می کندسیستم را با زمین باز گو می کند

nn  TT : : معموال نقطه  معموال نقطه  ((به زمین وصل است به زمین وصل است   ̋˝یک نقطه از سیم مستقیما یک نقطه از سیم مستقیما
))خنثیخنثی

nnII : :  قسمتهاي برق دار سیستم نسبت به زمین عایق هند و بایک نقطه  قسمتهاي برق دار سیستم نسبت به زمین عایق هند و بایک نقطه
..از سیتم از طریق امپدانسی به زمین وصل استاز سیتم از طریق امپدانسی به زمین وصل است



nn  حروف دوم از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه بدنه هاي  حروف دوم از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه بدنه هاي
هادي تاسیسات با زمین است،هادي تاسیسات با زمین است،

nnTT : :  بدنه هاي هادي از نظر الکتریکی بطور مستقیم و مستقل از  بدنه هاي هادي از نظر الکتریکی بطور مستقیم و مستقل از
..اتصال زمین سیستم نیرو به زمین وصل انداتصال زمین سیستم نیرو به زمین وصل اند

nnNN : :در نقطه رمین شده  در نقطه رمین شده      ””بدنه هاي هادي از نظر ایکتریک مستقیمابدنه هاي هادي از نظر ایکتریک مستقیما
..سیستم نیرو وصل می شوندسیستم نیرو وصل می شوند



TNTNسیستم سیستم 
nnبدنه هاي هادي   بدنه هاي هادي   ))خنثیخنثی((سیستم وصل به زمین است سیستم وصل به زمین است   یک نقطه ازیک نقطه از

..به خنثی زمین شده وصل اندبه خنثی زمین شده وصل اند



TTTTسیستم سیستم 
nn بدنه هاي   بدنه هاي   ) ) خنثيخنثي((یك نقطه از سیستم وصل به زمین است یك نقطه از سیستم وصل به زمین است

..به زمین وصل اندبه زمین وصل اند˝ ˝ هادي  مستقیماهادي  مستقیما



ITITسیستم سیستم 
nnبه  به  ̋˝از زمین مجزاست بدنه هاي هادي مستقیمااز زمین مجزاست بدنه هاي هادي مستقیما˝ ˝ سیستم کالسیستم کال

..زمین وصل اندزمین وصل اند



TNTNزیر سیستم هاي زیر سیستم هاي 
nn از سه سیستم ذکر شده در باال ،  سیستم توزیع از سه سیستم ذکر شده در باال ،  سیستم توزیعTNTN    متداولترین  متداولترین

دلیل این کار سادگی وکم خرجی  دلیل این کار سادگی وکم خرجی  ..سیستم مورد استفاده می باشد سیستم مورد استفاده می باشد 
در این سیستم که  فیوز در این سیستم که  فیوز ..آن نسبت به دو سیستم دیگر استآن نسبت به دو سیستم دیگر است

ارزانترین وسیله حفاظتی است ، عامل اصلی در ایجاد ایمنی در  ارزانترین وسیله حفاظتی است ، عامل اصلی در ایجاد ایمنی در  
برابر اتصال کوتاه فاز به بدنه هاي  هادي تجهیزات ودر نتیجه  برابر اتصال کوتاه فاز به بدنه هاي  هادي تجهیزات ودر نتیجه  

در حالی که در دو سیستم دیگر، بجز  در حالی که در دو سیستم دیگر، بجز  . . برقگرفتگی می باشد برقگرفتگی می باشد 
موارد استثنایی، استفاده از وسایل حفاظتی مخصوص براي براي موارد استثنایی، استفاده از وسایل حفاظتی مخصوص براي براي 

..این منظور استفاده می باشد این منظور استفاده می باشد 



nn در سیستم توزیع در سیستم توزیعTNTN  براي اتصال بدنه هاي هادي تجهیزات به زمین  ،براي اتصال بدنه هاي هادي تجهیزات به زمین،
این مسئله سبب میشود این مسئله سبب میشود ..می توان از روش هاي مختلفی استفاده کرد می توان از روش هاي مختلفی استفاده کرد 

که این سیستم داراي سه زیر سیستم شود که براي مشخص کردن آنها  که این سیستم داراي سه زیر سیستم شود که براي مشخص کردن آنها  
از دو حرف کمکی دیگر نیز استفاده می  از دو حرف کمکی دیگر نیز استفاده می  NNو و   TTعالوه بر دو حرفعالوه بر دو حرف

..    CCو و  S Sاین دو حرف عبارتند از حروفاین دو حرف عبارتند از حروف..شود شود 
، یعنی بدنه هاي هادي از طریق یک هادي  ، یعنی بدنه هاي هادي از طریق یک هادي    SSحرف سوم از سمت چپ حرف سوم از سمت چپ 

در مبدا به نقطه خنثاي سیستم وصل می  در مبدا به نقطه خنثاي سیستم وصل می  ) ) PEPE((حفاظتی مخصوص حفاظتی مخصوص 
..  ))  SS--TNTNسیستمسیستم((شودشود

، یعنی بدنه هاي هادي از طریق یک هادي  ، یعنی بدنه هاي هادي از طریق یک هادي  CCحرف سوم از سمت چپ حرف سوم از سمت چپ 
زمین وصل می  زمین وصل می    بهبه  ))PENPEN((حفاظتی مشترك حفاظتی و خنثیحفاظتی مشترك حفاظتی و خنثی

) .) .  CC--TNTN((شوندشوند



nnهم وجود دارد که از شروع تا  هم وجود دارد که از شروع تا    وعالوه بر این دو ، زیر سیستم دیگريوعالوه بر این دو ، زیر سیستم دیگري
است وبه کل آن  است وبه کل آن    SS--TNTNنقطه اي از آن نقطه به بعد ، سیستم به شکل نقطه اي از آن نقطه به بعد ، سیستم به شکل 

..می گویندمی گویند  TNTN--CC--SSسیستم سیستم 
nn وبه طور خالصه سه زیر  سیستم وبه طور خالصه سه زیر  سیستمTNTN    به صورت زیر خواهندبودبه صورت زیر خواهندبود..
nn  SS--TNTN::
nnهادیهايهادیهاي((سیستمی که در سراسر آن هادیهاي حفاظتی وخنثیسیستمی که در سراسر آن هادیهاي حفاظتی وخنثیNN  و  و

PEPE ( (  از یگدیگر مجزا می باشد  از یگدیگر مجزا می باشد
nnTNTN--CC  ::

سیستمی که در سراسر آن یک هادي مشترك وظیفه هادیهاي  حفاظتی  سیستمی که در سراسر آن یک هادي مشترك وظیفه هادیهاي  حفاظتی  
..را به عهده داردرا به عهده دارد) )   PENPEN((وخنثیوخنثی



nnTNTN--CC--SS::
nn  سیستمی که تا نقطه اي از آن به بعد به صورت  سیستمی که تا نقطه اي از آن به بعد به صورتTNTN--SS    استفاده  استفاده

..می شود می شود 

nn از سه سیستم از سه سیستمTTTTووITITووTNTN   فقط سیستمهاي فقط سیستمهايTTTTووITIT     به صورت   به صورت
دو حرفی قابل تشخیص می باشد  ولی براي تشخیص کامل  دو حرفی قابل تشخیص می باشد  ولی براي تشخیص کامل  

..احتیاج به ذکر حروف اضافی استاحتیاج به ذکر حروف اضافی است  TNTNسیستم  سیستم  
nn                                                                                                                    TNTN--SS
nn                                                                                  TNTN--CC
nn                                                                                                                  --SS  TNTN--CC



انواع روشهاي زمین کردنانواع روشهاي زمین کردن
nn11--IsolatedIsolated::منسوخ شده است امپدانس بین نقطه منسوخ شده است امپدانس بین نقطه   ""روشی است که تقریباروشی است که تقریبا

زمینزمین  وو  ))neutralneutral((خنثیخنثی
nn  ))earthearth((   به این سیستم در اصطالح به این سیستم در اصطالح ..بینهایت است بینهایت استungroundedungrounded   هم هم

..نقطه خنثی ایزوله شده است و با زمین اتصالی نداردنقطه خنثی ایزوله شده است و با زمین اتصالی ندارد    میگویند،در واقعمیگویند،در واقع
nn22--  Grounding with resistorGrounding with resistor:: این روش دو حالت دارد،یا این روش دو حالت دارد،یاlow low 

resistanceresistance  است یااست یا  high resiatancehigh resiatanceدر این روش بین نقطه در این روش بین نقطه . . استاست
  MVMVاین روش در این روش در ..مقاومت میگذارندمقاومت میگذارند))earthearth((و زمینو زمین  ))neutralneutral((خنثیخنثی

هم هم ))))neutral grounding resistor:NGRneutral grounding resistor:NGRکه به آنکه به آن..کاربرد داردکاربرد دارد
..میگویندمیگویند



nnn***دددرررMMMVVVطططررریییقققههه   زززمممیییننن   کککررردددننن   ثثثااانننووویییههه   تتترررااانننسسس   قققدددرررتتت   وووقققتتتییی   سسستتتااارررههه   اااسسستتت
ااامممکککاااننن   پپپذذذیییررر   اااسسستتت   ااامممااا   وووقققتتتییی   کککههه   ثثثااانننووویییههه   تتترررااانننسسس   قققدددرررتتتNNNGGGRRRتتتوووسسسططط

مممثثثلللثثث   اااسسستتت،،،   دددررر   ووواااقققععع   نننقققطططههه   نننوووتتتررراااللل   دددررر   دددسسستتترررسسس   نننیییسسستتت   تتتوووسسسططط   تتترررااانننسسس
زززیییگگگزززاااككك   اااسسستتت   آآآننن   رررااا   زززمممییینننزززمممیییننن   کککههه   یییککک   تتترررااانننسسس   بببااا   سسسیییممم   پپپیییچچچییی

مممیییکککننننننددد،،،سسسیییممم   پپپیییچچچ   مممثثثلللثثث   آآآننن   رررااا   بببههه   تتترررااانننسسس   زززیییگگگزززاااگگگ   وووصصصللل   کککررردددههه   ووو   نننقققطططههه
...زززمممیییننن   مممیییکککنننننندددNNNGGGRRRنننوووتتتررراااللل   سسسیییممم   پپپیییچچچ   زززیییگگگزززاااگگگ   رررااا   تتتوووسسسططط



nn33--  Grounding with reactanceGrounding with reactance::  در این روش از سلف  در این روش از سلف
براي زمین کردن استفاده میکنند وبین نقطه نوترال و زمین سلف  براي زمین کردن استفاده میکنند وبین نقطه نوترال و زمین سلف  

..میگذارندمیگذارند
nn44--Solidy groundedSolidy grounded:: در این روش که در در این روش که درLVLV    مورد  مورد

این سیستم این سیستم ..استفاده قرار میگیرد نقطه نوترال مستقیم زمین میشوداستفاده قرار میگیرد نقطه نوترال مستقیم زمین میشود
    ..براي تخلیه کردن اضافه ولتاژ ایده ال استبراي تخلیه کردن اضافه ولتاژ ایده ال است



انواع 
الکترود ها ي
زمین

صفحه مسی 
دفن شده در زمین 
به ابعاد حداقل

  50*50cm
ضخامت 2mmوبا 

) بصورت عمودي(

تسمه فوالدي
گالوانیزه گرم  

 100mmباحداقل 
مربع سطح مقطع

ضخامت 3mmو

لوله هاي گالوانیزه
به صورت کوبیده

)قائم(یا دفن شده 
اینچ 1حداقل 

میله فوالدي 
گالوانیزه گرم
به صورت کوبیده

شده در زمین  
 mm 16با حداقل 
میکرون  80قطرو

پوشش گالوانیزه

میله فوالدي 
با روکش مس 

)کاپرولد(
به صورت کوبیده

 ,شده در زمین 
 mm 16با حداقل 
قطر



انواع 
الکترود ها ي
زمین

میله هاي فوالدي 
در بتن مسطح

)میلگردها(

الکترود هاي جاسازي
,شده در پی ها  

با حداقل ضخامت
30mmفوالد  

هادي چند مفتولی 
حداقل

 35mm مربع
با حداقل قطر هر

mm 8/1مفتول  

 هادي مسی



انواع
الکترود ها ي
زمین

زره وغالده فلزي کابل هاي دفن شده
به شرطی که نسبت به برقرار بودن دائمی آنها
اطمینان وجود داشته باشد ودر تماس با

زمین باشد

به شرطی که,هر نوع جرم فلزي دفن شده
ایجاد خرابی نکنداستفاده از آن



::نكات مهمنكات مهم
nn در کلیه تابلو هاي فشار ضعیف از یک شین نول ویک شین حفاظتی در کلیه تابلو هاي فشار ضعیف از یک شین نول ویک شین حفاظتیPEPE   به به

..صورتی استفاده شود که قابلیت اتصال به یکدیگر را داشته باشدصورتی استفاده شود که قابلیت اتصال به یکدیگر را داشته باشد
nn در تابلو لوازم اندازه گیري مشترکین شین حفاظتی و شین نول تابلو می در تابلو لوازم اندازه گیري مشترکین شین حفاظتی و شین نول تابلو می

بایست توسط یک شین مسی طوري ارتباط داشته باشد که امکان باز کردن بایست توسط یک شین مسی طوري ارتباط داشته باشد که امکان باز کردن 
..آن همواره میسر با شد آن همواره میسر با شد 

nn در صورتی که از سیم مسی به عنوان الکترود زمین استفاده شود الزم است در صورتی که از سیم مسی به عنوان الکترود زمین استفاده شود الزم است
میلیمتر با سد  میلیمتر با سد    11//88از سیممسی سخت چند رشته که هر رشته حداقل به قطر از سیممسی سخت چند رشته که هر رشته حداقل به قطر 

..استفاده گردداستفاده گردد
nn         22براي ایجاد سیستم زمین مناسب و با مقاومت معادل کمتراز         براي ایجاد سیستم زمین مناسب و با مقاومت معادل کمترازΏΏ   الزم الزم

است ضمن مطالعه استاندارد سیستم زمین شبکه هاي توزیع از مقررات است ضمن مطالعه استاندارد سیستم زمین شبکه هاي توزیع از مقررات 
عمومی وطرحهاي اجراي سیستم زمین پیروي ونسبت به تکمیل چک عمومی وطرحهاي اجراي سیستم زمین پیروي ونسبت به تکمیل چک 

..لیست هااقدام نمودلیست هااقدام نمود



سیستم زمین پست هواییسیستم زمین پست هوایی
nn سیستم زمین پست هوایی به دو بخش سیستم زمین حفاظتی و سیستم زمین سیستم زمین پست هوایی به دو بخش سیستم زمین حفاظتی و سیستم زمین

..الکتریکی تقسیم میگردد میشودالکتریکی تقسیم میگردد میشود
nn سیستم زمین حفاظتی سیستم زمین حفاظتی::
nn سپس در سپس در ..سیستم زمین حفاظتی بایستی در زیر هر پست هوایی اجرا گردد سیستم زمین حفاظتی بایستی در زیر هر پست هوایی اجرا گردد

برق برق   --کنسول ها وسکوي کات اوتکنسول ها وسکوي کات اوت––بدنه ترانس بدنه ترانس – – پوش فوقانی تراس پوش فوقانی تراس 
گیر وارت برق گیر وهمچنین بدنه تابلوي فشار ضعیف با سیم مسی به مقطع گیر وارت برق گیر وهمچنین بدنه تابلوي فشار ضعیف با سیم مسی به مقطع 

mmmm2 2   5050   وبه وسیله کابل شو وکلمپ مسی به سکوي زیر ترانس متصل وبه وسیله کابل شو وکلمپ مسی به سکوي زیر ترانس متصل
که از داخل لوله پلی که از داخل لوله پلی   mmmm2 2 5050سپس این سکو با سیم مسی نمره سپس این سکو با سیم مسی نمره ..گرددگردد

  33وارتفاع وارتفاع   mmmm  2020به قطر به قطر   UYUYاتیلن فشار قوي  مقاوم در برابر اشعه هاي اتیلن فشار قوي  مقاوم در برابر اشعه هاي 
..به الکترود زمین حفاظتی متصل گرددبه الکترود زمین حفاظتی متصل گردد– – متر عبور داده شده متر عبور داده شده 



))نقطه خنثینقطه خنثی((سیستم زمین الکتریکی سیستم زمین الکتریکی 
nn متري از الکترود زمین متري از الکترود زمین   2020الکترود نقطه خنثی بایستی در فاصله حداقل الکترود نقطه خنثی بایستی در فاصله حداقل

سیستم زمین الکتریکی به شین نول سیستم زمین الکتریکی به شین نول سپس این سپس این . . حفاظتی احداث شودحفاظتی احداث شود
این ارتباط به یکی از دو روش زیر برقرار این ارتباط به یکی از دو روش زیر برقرار ..تابلو مرتبط گردد تابلو مرتبط گردد 

..گردد گردد 
nn در صورتی که پست هوایی فاقد شبکه فشار ضعیف در صورتی که پست هوایی فاقد شبکه فشار ضعیف : : 11روش روش

می بایست شینه تابلو فشار ضعیف با کابل مسی می بایست شینه تابلو فشار ضعیف با کابل مسی . . هوایی باشد هوایی باشد 
mmmm2 2 5050**11   فشار متوسط مطابق با استاندارد کابل کشی زیر زمینی اجرا فشار متوسط مطابق با استاندارد کابل کشی زیر زمینی اجرا

متري ازسیستم متري ازسیستم 2020وبه الکترود اتصال زمین نقطه خنثی که در فاصله اي وبه الکترود اتصال زمین نقطه خنثی که در فاصله اي 
..وصل گردد وصل گردد ..زمین حفاظتی قرار دارد زمین حفاظتی قرار دارد 



nn 22روش روش::
nn  در پستهاي هوایی با شبکه فشار ضعیف هوایی در اولین پایه فشار  در پستهاي هوایی با شبکه فشار ضعیف هوایی در اولین پایه فشار

––متر نباشد متر نباشد 2020ضعیف بعد از ترانسفورماتور که فاصله آن کمتر از ضعیف بعد از ترانسفورماتور که فاصله آن کمتر از 
مسی مسی   mmmm2 2 5050سیم نول شبکه هوایی کهباید مقطع آن کمتر از سیم نول شبکه هوایی کهباید مقطع آن کمتر از 

از داخل لوله پلی اتیلن فشار از داخل لوله پلی اتیلن فشار   mmmm2 2 5050**11نباشد توسط سیم مسی نباشد توسط سیم مسی 
متر  متر  33وبه ارتفاع وبه ارتفاع mmmm  2020به قطر به قطر    UV UVقوي مقاوم در برابر اشعهاي قوي مقاوم در برابر اشعهاي 

عبور داده شده وبه الکترود سیستم زمین الکتریکی وصل گرددعبور داده شده وبه الکترود سیستم زمین الکتریکی وصل گردد



سیستم زمین پست هاي زمینیسیستم زمین پست هاي زمینی
nn پست هاي زمینی نیز همانند پست هاي هوایی  پست هاي زمینی نیز همانند پست هاي هوایی  در در

اتصاالت بدنه هاي فلزي فشار قوي باید مجزا اتصاالت بدنه هاي فلزي فشار قوي باید مجزا ” ” ترجیحاترجیحا
از سیستم زمین نقطه خنثی بهزمین متصل گردیده  از سیستم زمین نقطه خنثی بهزمین متصل گردیده  

سیستم زمین الکتریکی وحفاظتی مجزا ومستقل از هم  سیستم زمین الکتریکی وحفاظتی مجزا ومستقل از هم  وازدووازدو
ایجاد دو الکترود زمین ایجاد دو الکترود زمین ” ” اما با توجه به این که عمالاما با توجه به این که عمال..استفاده شود استفاده شود 

به ناچار فقط از یک  به ناچار فقط از یک    ,,مجزا در پست هاي زمینی وجود نداردمجزا در پست هاي زمینی وجود ندارد
الکترود زمین با تمهیدات زیر استفاده خواهد شد  الکترود زمین با تمهیدات زیر استفاده خواهد شد  



پست هاي پست هاي ) ) خنثیخنثی//حفاظتی حفاظتی ((سیستم زمین مشترك سیستم زمین مشترك 
    زمینیزمینی

::سیستم زمین حفاظتی سیستم زمین حفاظتی ..11
nnدر طبقه زیر زمین پست یکرشته سیم مسیدر طبقه زیر زمین پست یکرشته سیم مسیmmmm2 2 5050    بعنوان سیم  بعنوان سیم

در سرتاسر محیط زیر زمین با بست  در سرتاسر محیط زیر زمین با بست    ,,همبندي سیستم اتصال زمین همبندي سیستم اتصال زمین 
به الکترود زمین پست متصل می به الکترود زمین پست متصل می ” ” فلزي به دیوار نصب ومستقیمافلزي به دیوار نصب ومستقیما

..گردد گردد 
nnتجهیزات ذیل بایستی بهاین سیم هم بندي متصل گردندتجهیزات ذیل بایستی بهاین سیم هم بندي متصل گردند::
nn--    شینه ارت بدنه تمامی تجهیزات الکتریکی هر کدام با یک سیم  شینه ارت بدنه تمامی تجهیزات الکتریکی هر کدام با یک سیم

جداگانه   جداگانه   



درب پستدرب پست--
کلیه بدنه هاي فلزي آهن آالت واسکلت فلزي ساختمان پست  کلیه بدنه هاي فلزي آهن آالت واسکلت فلزي ساختمان پست  --

ودریچها از نزدیکترین محل  ودریچها از نزدیکترین محل  
بدنه ودر پوش باالي ترانس  بدنه ودر پوش باالي ترانس  --
کیلو ولت ارتباطی فیدر به ترانس در محل سر  کیلو ولت ارتباطی فیدر به ترانس در محل سر    2020شیلد کابل شیلد کابل --

کیلو ولتکیلو ولت  2020کیلو ولت در داخل تابلوي کیلو ولت در داخل تابلوي   2020کابل هاي کابل هاي 
) :) :نقطه خنثینقطه خنثی((سیستم اتصال  زمین الکتریکی سیستم اتصال  زمین الکتریکی . . 22--
به ترمینال اصلی زمین بادو کلمپ  به ترمینال اصلی زمین بادو کلمپ  ” ” نول ترانس بایستی مستقیمانول ترانس بایستی مستقیما--

متصل شده وسپس مستقل از سیم همبندي به سیستم زمین متصل  متصل شده وسپس مستقل از سیم همبندي به سیستم زمین متصل  
. . گرددگردد

 ::١١روش روش 



در شبکه فشار ضعیف در شبکه فشار ضعیف   سیستم زمین الکتریکیسیستم زمین الکتریکی
هواییهوایی

nn  سیم نول شبکه هوایی فشار ضعیف بایستی بااستفاده از سیم مسی با  سیم نول شبکه هوایی فشار ضعیف بایستی بااستفاده از سیم مسی با
  UVUVکه ازداخل لوله پلی اتیلن  فشار قوي ضد که ازداخل لوله پلی اتیلن  فشار قوي ضد   mmmm2 2   2525مقطع مقطع 

به صورت  به صورت    ,,متر عبور داده شده است متر عبور داده شده است 33وارتفاع وارتفاع   mm mm   2020به قطر به قطر 
..زیر به یک الکترود زمین در کنار پایه وصل گرددزیر به یک الکترود زمین در کنار پایه وصل گردد

nn11 . . نول در فواصل  نول در فواصل    ,,متر متر 300300براي شبکه فشار ضعیف باالتر از براي شبکه فشار ضعیف باالتر از
..متري از هم زمین گرددمتري از هم زمین گردد150150

nn22 . .  در انتهاي تمام خطوط فشار ضعیف اصلی وانشعابات فرعی  در انتهاي تمام خطوط فشار ضعیف اصلی وانشعابات فرعی
. . شبكه هوایي زمین شود شبكه هوایي زمین شود   سیم نولسیم نول



  سیستم زمین شبکه روشناییسیستم زمین شبکه روشنایی

nnشبکه روشنایی با پایه فلزي وکابل پنج رشتهشبکه روشنایی با پایه فلزي وکابل پنج رشته::
nn با توجه به اینکه درشبکه روشنایی زمینی با پایه هاي با توجه به اینکه درشبکه روشنایی زمینی با پایه هاي

که داراي هادي پنجم که داراي هادي پنجم   1616**55رشته رشته   55فلزي از کابل فلزي از کابل 
))TNTN--SSسیستم سیستم .(.(حفاظتی می باشد استفاده می شودحفاظتی می باشد استفاده می شود

واین هادي به بدنه فلزي تمام پایه ها متصل می گردد  واین هادي به بدنه فلزي تمام پایه ها متصل می گردد  
    نمیبا شد  نمیبا شد    نیازي به زمین کرد ن هر یک از پایه هانیازي به زمین کرد ن هر یک از پایه ها  ,,



nnدر اجراي این سیستمدر اجراي این سیستم))TNTN--SS ( (رعایت موارد زیر الزامی استرعایت موارد زیر الزامی است::
nn11 . . متر طول متر طول 150150متر در هر متر در هر   300300براي شبکه فشار ضعیف باالتر از براي شبکه فشار ضعیف باالتر از

شبکه روشنایی بایستی بدنه پایه فلزي وسیم حفاظتی با استفاده از  شبکه روشنایی بایستی بدنه پایه فلزي وسیم حفاظتی با استفاده از  
..الکترود زمین به زمین متصل گرددالکترود زمین به زمین متصل گردد

nn22 . . بدنه فلزي اولین پایه تغذیه شده از پست توزیع بایستی بوسیله بدنه فلزي اولین پایه تغذیه شده از پست توزیع بایستی بوسیله
به الکترود زمین متصل شده  به الکترود زمین متصل شده    mmmm2 2 1616سیم مسی با مقطع سیم مسی با مقطع 

..وآخرین پایه نیز با استفاده از الکترود زمین زمین گرددوآخرین پایه نیز با استفاده از الکترود زمین زمین گردد



))چهار رشتهچهار رشته((شبکه روشنایی قدیمی شبکه روشنایی قدیمی 
nn در شبکه هاي قدیمی روشنایی که فاقد هادي پنجم حفاظتی می در شبکه هاي قدیمی روشنایی که فاقد هادي پنجم حفاظتی می

--TNTN((رشته استفاده شده استضروریست سیستمرشته استفاده شده استضروریست سیستم44باشد واز کابل باشد واز کابل 
CC ( (  برقرار گردد بطوریکه بدنه کلیه پایه هاي فلزي به هادي  برقرار گردد بطوریکه بدنه کلیه پایه هاي فلزي به هادي

متصل گردیده ودر هر پایه این  متصل گردیده ودر هر پایه این  ) ) PENPEN((خنثیخنثی––مشترك حفاظتی مشترك حفاظتی 
ضروري است که در هنگام  ضروري است که در هنگام  . . زمین گردد زمین گردد   ,,هادي با الکترود زمین هادي با الکترود زمین 

نسبت به تبدیل نسبت به تبدیل   ,,اجراي طرح هاي بهینه سازي شبکه هاي فوق اجراي طرح هاي بهینه سازي شبکه هاي فوق 
..سیمه اقدام شودسیمه اقدام شود55شبکه روشنایی به شبکه روشنایی به 



سیستم اتصال زمین تابلو هاي فشار ضعیفسیستم اتصال زمین تابلو هاي فشار ضعیف
nn11.. سیستم زمین تابلوهاي پست  هاي هوایی وزمینی سیستم زمین تابلوهاي پست  هاي هوایی وزمینی::
اجراي سیستم زمین تابلوهاي زیر ترانسفورماتور پست هاي هوایی وتابلوهاي اجراي سیستم زمین تابلوهاي زیر ترانسفورماتور پست هاي هوایی وتابلوهاي   

سیستم زمین مشترك سیستم زمین مشترك   ,,ایستاده در پست هاي زمینی می بایست مطابق بندایستاده در پست هاي زمینی می بایست مطابق بند
وسیستم زمین حفاظتی انجام وسیستم زمین حفاظتی انجام   پست هاي زمینیپست هاي زمینی) ) خنثیخنثی//حفاظتی حفاظتی ((

..گرددگردد
::سیستم زمین انواع تابلوهاي مانور وشالترهاي فشار ضعیفسیستم زمین انواع تابلوهاي مانور وشالترهاي فشار ضعیف. . 22  

  ,,غیر از شینه نول غیر از شینه نول   ,,در تابلو هاي مانور وشالتر ها وسایر تابلوهاي فشار ضعیف در تابلو هاي مانور وشالتر ها وسایر تابلوهاي فشار ضعیف 
نیز باید پیش بینی شود واین دو شینه بوسیله شینه رابط به نیز باید پیش بینی شود واین دو شینه بوسیله شینه رابط به   PEPEشینه حفاظتی شینه حفاظتی 

هم متصل گردند بطوریکه این دو شینه در مواقع لزوم قابل جدا شدن از هم هم متصل گردند بطوریکه این دو شینه در مواقع لزوم قابل جدا شدن از هم 
بایستی شینه حفاظتی که متصل به بایستی شینه حفاظتی که متصل به   ,,براي زمین کردن این تابلو ها براي زمین کردن این تابلو ها . . باشند باشند 

..به الکترود زمین وصل گرددبه الکترود زمین وصل گردد  mmmm2 2   3535تابلو می باشد با سیم تابلو می باشد با سیم 



nn ودر اطراف تابلو یک ودر اطراف تابلو یکPadPad   با سیم مسی با سیم مسیmmmm2 2 3535   متر  متر  11به فاصله به فاصله
    4040از هر سمت که امکان اجراي آن باشد در عمق حداقل از هر سمت که امکان اجراي آن باشد در عمق حداقل 

بعالوه الزم است درب تابلوها با  بعالوه الزم است درب تابلوها با  . . سانتیمتر ي زمین ایجاد گرددسانتیمتر ي زمین ایجاد گردد
..سیم مسی بافته شده به بدنه اصلی تابلو متصل گردندسیم مسی بافته شده به بدنه اصلی تابلو متصل گردند



    سیستم زمین تابلوي لوازم اندازه گیريسیستم زمین تابلوي لوازم اندازه گیري

nn ضرورت دارد مشترك  ضرورت دارد مشترك  ,,در محل نصب تابلوي لوازم اندازه گیري در محل نصب تابلوي لوازم اندازه گیري
به طوریکه بتوان به طوریکه بتوان . . خود نسبت به ایجاد سیستم زمین اقدام نماید خود نسبت به ایجاد سیستم زمین اقدام نماید 

شینه حفاظتی تابلو ي کنتور که قابل تفکیک از شینه نول می باشد  شینه حفاظتی تابلو ي کنتور که قابل تفکیک از شینه نول می باشد  
به الکترود زمین تعبیه به الکترود زمین تعبیه   mmmm2 2 3535را با سیم مسی  با مقطع حداقلرا با سیم مسی  با مقطع حداقل

شده در نزدیکترین فاصله ممکن از تابلو ي اوازم اندازه گیري  شده در نزدیکترین فاصله ممکن از تابلو ي اوازم اندازه گیري  
..اتصال داداتصال داد

nn1313انتخاب نوع الکترود زمین مشترك برق مطابق بخش انتخاب نوع الکترود زمین مشترك برق مطابق بخش : : تبصرهتبصره--
..مقررات ملی ساختمان خواهد بودمقررات ملی ساختمان خواهد بود  1313مبحث مبحث   11--33--44


