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 برخی از کتاب های تالیف شده

 مقدمه
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 الینفک جزء  الکتریکی انرژی از استفاده که است قرن یک از بیش
 آسان ما بر را ممکن غیر و سخت کارهای انجام و گردیده بشر زندگی

  الکتریکی انرژی بدون زندگی تصور که شکلی به است، گردانیده
 وسایل کاربرد انرژی این بدون مثال بطور نماید، می ناممکن ما برای

 .بود نخواهد میسر خانگی وسایل اغلب و تلفن تلویزیون، روشنایی،
  بازی مهمی نقش الکتریکی انرژی نقلیه وسایل بیشتر در ، عالوه به

 همه در تقریباً الکتریکی انرژی گفت توان می ترتیب این به .کند می
 .رود می بکار جا

 

 مقدمه

 است، آورده ارمغان به ما برای برق که خدماتی ی همه کنار در اما
 برق خطر از غیر به دارد، بهمراه خود با نیز ناپذیری اجتناب خطرات
 نیروی توزیع در که اختالالتی است، مشهود همگان بر که گرفتگی

 دیدن آسیب باعث تواند می کوتاه، اتصال مانند میدهد رخ برق
 . گردد آن تبعات و سوزی آتش باعث یا الکتریکی لوازم

 مقدمه
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مبانی و مفاهیم 
 ACو  DCبرق 
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 هادی ها

 چون .باشد داشته واالنس الکترون 8 تا تواند می واالنس ی الیه

 هایی اتم شود، می تقسیم واالنس های الکترون بین شده اعمال انرژی

 الکترون توانند می راحتی به دارند کمتری واالنس های الکترون که

 بیشتری انرژی الکترون هر که دلیل این به .کنند آزاد را خود های

 .کند می دریافت خود مدار از شدن خارج برای
 می هادی شود، آزاد توانند می راحتی به هایش الکترون که ای ماده به

 .دارند واالنس الکترون 2 یا 1 فقط خوب، های هادی های اتم .گویند
 ها هادی بهترین دارند واالنس الکترون یک فقط هایشان اتم که اجسامی
 .شوند می محسوب

 هادی ها

 که آن با مثال، برای.است بهتر فلزات سایر از فلزات بعضی هدایت قابلیت
 به که دارند واالنس الکترون یک فقط یک هر طال و نقره و مس های اتم

 طال و مس آن از پس و است هادی بهترین نقره اما شوند می آزاد آسانی
 .دارند قرار
 دیگر فلزات به نسبت ماده، از معینی مقدار در نقره که است علت بدان این

 های الکترون آزادسازی قدرت نتیجه، در و است بیشتری های اتم دارای
 .دارد را بیشتری آزاد
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 عایق ها

 بسیار ها آن آخر مدار های الکترون کردن آزاد که هستند موادی ها عایق
 یا دارند الکترون 8 معموال عایق، های اتم واالنس ی الیه .است مشکل
 .هستند بیشتر یا الکترون 4 دارای
 می تقسیم ها الکترون از زیادی تعداد بین اتمی چنین به شده داده انرژی
 که کوشند می فعاالنه اغلب دارند، واالنس الکترون 7 که هایی اتم .شود
 به خوبی بسیار الکتریکی های عایق ها آن .کنند پر را آخرشان ی الیه

 .روند می شمار
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 نیمه هادی ها

 ها عایق واالنس ی الیه و الکترون 4 از کمتر ها هادی واالنس ی الیه
 واالنس الکترون 4 آن های اتم که عناصری به .دارند الکترون 4 از بیشتر
 : از عبارتند ها هادی نیمه ترین مهم .گویند می هادی نیمه دارند،

 کربن ،(سیلیسیم)سیلیکون ژرمانیم،
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 اختالف پتانسیل الکتریکی

 می متصل زمین به دارد منفی الکتریکی بار که رسانا جسم یک وقتی
 .روند می زمین به جسم آن از (منفی بارهای یعنی) ها الکترون شود،

 پیدا اتصال زمین با مثبت الکتریکی بار با رسانا جسم یک اگر همچنین،
 .شود می منتقل جسم به زمین از الکترون تعدادی کند،

 صورت علت این به الکتریسیته انتقال دیگر عبارت به و ها الکترون حرکت
 .دارد وجود پتانسیل اختالف زمین و رسانا جسم بین که گیرد می

 اختالف پتانسیل الکتریکی

 سبب که دانست شرطی با عامل را پتانسیل اختالف توان می بنابراین،
 .شود می دیگر نقطه به ای نقطه از الکتریسیته شدن جاری

 که -دما اختالف با را پتانسیل اختالف توان می واقعیت، این به توجه با
 دو بین مایع فشار اختالف یا -شود می جسم یک در گرما انتقال سبب
 گردد می ظرف دو بین مایع شدن جاری سبب که – پیوسته هم به ظرف

 .کرد مقایسه
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 زمین و پتانسیل الکتریکی صفر

 مناسبی ی مقایسه مبدا است الزم الکتریکی پتانسیل های گیری اندازه در
 گیری اندازه در که همانطور درست .شود انتخاب صفر الکتریکی پتانسیل با

 شده قبول صفر ی نقطه یا مقایسه مبدا عنوان به یخ ذوب نقطه دما؛،
 پتانسیل که ای مقایسه مبدا این عنوان به نیز را زمین عمل در است،

 .اند کرده انتخاب است، صفر الکتریکی
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 زمین و پتانسیل الکتریکی صفر

 نیست این معنایش و است گرفته صورت کار شدن آسان برای انتخاب این
 درجه صفر یخ گفت توان نمی که طور همان .ندارد الکتریکی بار زمین که

 .نیست داخلی انرژی دارای
 زیاد قدری به منفی بار این ی اندازه ولی دارد منفی بار زمین حقیقت، در

 بار در آن از بار گرفتن یا آن به الکتریکی بار مقداری دادن که است
 .داشت نخواهد محسوسی تاثیر اش، الکتریکی
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 جریان الكتریكي

 در آزاد های الکترون ی همه شود، تولید الکتریکی جریان که این برای
 قرار با توان می را عمل این .کنند حرکت جهت یک در باید مسی سیم
 ترتیب بدین .داد انجام مسی سیم انتهای و ابتدا در الکتریکی بارهای دادن

 .گیرد قرار دیگر سر در مثبت بار و سر، یک در منفی بار یک که
 

 جریان الكتریكي

 از الکتریکی جریان کنند، حرکت معینی جهت در ها الکترون که هنگامی
 و شود می جمع یکدیگر با ها الکترون اثر بنابراین، .کند می عبور مدار

 آزادی های الکترون تعداد چه هر .دهد انجام کار تواند می شده آزاد انرژی
 و است بیشتر جریان شدت باشد، بیشتر کنند می حرکت جهت یک در که

 .داشت خواهیم کار انجام برای بیشتری انرژی مقدار
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 آثار جریان الکتریکی

تولید واکنش شیمیایی از طریق جریان الکتریکی 
تولید فشار به وسیله جریان الکتریکی 
تولید گرما به وسیله جریان الکتریکی 
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 
تولید مغناطیس به وسیله جریان الکتریکی 
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 ژنراتور ساده الكتریكي

 انرژی دهیم، حرکت ربا آهن مغناطیسی میدان داخل در را هادی یک اگر
 حرکت باعث ربا آهن مغناطیسی انرژی دهیم، حرکت ربا آهن مغناطیسی

  .شود می هادی طرف یک در ها آن تجمع و جهت یک در ها الکترون
 سیم سر دو به اگر حال .گویند می القایی محرکه نیروی تولید را روند این

 به سیم حرکت با که شود می مشاهده کنیم، وصل را متری ولت میلی
 به سیم حرکت با و جهت یک در متر ولت میلی ی عقربه پایین، طرف
 نتیجه .کند می حرکت مخالف جهت در متر ولت میلی ی عقربه باال طرف

 القائی ی محرکه نیروی جهت سیم، حرکت جهت تغییر با که گیریم می
 صادق نیز نیرو خطوط جهت تغییر مورد در مطلب این .کند می تغییر
 .است
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 اجزاي مدارالکتریکی

 ( مولد)منبع تغذیهDC  یاAC 
سیم های رابط 
مصرف کننده الکتریکی 
کلید 
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 هدایت و مقاومت مخصوص

 .است جسم یک از الکتریکی جریان عبور سهولت نشانگر مخصوص هدایت
 را بیشتری الکتریکی جریان جسم باشد، بیشتر مخصوص هدایت چه هر

 .دهد می عبور
 جریان که است آن گر نمایان کوچکتر مخصوص هدایت استدالل، همین با

 با اجسام دیگر، عبارت به .کند می عبور جسم از سختی به الکتریکی
 زیادتری مخالفت یا مقاومت جریان، عبور مقابل در کم مخصوص هدایت

 .کنند می
 کم اش مخصوص مقاومت باشد، زیاد آن مخصوص هدایت که جسمی هر

 دارای باشد، زیاد اش مخصوص مقاومت که جسمی برعکس، و است
 .است کمی مخصوص هدایت
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 واحد مقاومت

 اهم، سیمون گئورك بنام آلمانی دانشمند یک 1800 های سال حدود در
 در را مهمی نکات و داد انجام ها هادی و مدارها مورد در هایی آزمایش

 شخص، این از قدردانی برای .کرد کشف الکتریکی مقاومت ماهیت مورد
 .است شده نامیده اهم او نام به مقاومت واحد

 
 ولت، یک پتانسیل اختالف تحت که است ای هادی مقاومت اهم یک

   عالمت با را مقاومت واحد .کند عبور آن از آمپر یک معادل جریانی شدت
 Ω دهند می نمایش. 
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 .شود می کمتر الکتریکی مقاومت کند، می پیدا افزایش مقطع سطح قدر هر
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 .یابد می افزایش مقاومت شود، زیاد هادی طول قدر هر

 .شده تولید ولتاژ یا جریان ی لحظه به لحظه منحنی و متناوب جریان تولید
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 فرکانس

 .کند می تغییر t زمان با سینوسی موج بینید می تصاویر در که همانطور
 به کامل سیکل یک تا کشد می طول که را زمانی مدت ، تعریف به بنا

 می نمایش T حرف با را آن و گویند می پریود یا تناوب زمان آید، وجود
 .دهند

 شود، می پیموده ثانیه یک در که را هایی سیکل تعداد راستا همین در
 سیکل را فرکانس واحد .دهند می نشان f حرف با را آن و گویند فرکانس

 ثانیه در ها سیکل تعداد چه هر .نامند می Hz هرتز اصطالحاً یا ثانیه بر
 .است بیشتر فرکانس ، باشد بیشتر
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 مروری بر سیستم سه فاز

 این .است فاز سه توان انتقال عمومی روش فاز سه صنعتی، درکشورهای
  .است فاز چند سیستم از نوعی قعاو در سیستم

 از دسته یک به را مکانیکی توان الکتریکی ژنراتور یک برق های نیروگاه در
 پیچ سیم از کدام هر از که کند می تبدیل متناوب الکتریکی های جریان

  ها جریان .شوند می تولید ژنراتور های پیچ سیم یا الکترومغناطیسی های
 اما مشابه فرکانسی دارای همگی و هستند زمان از سینوسی توابعی همگی

  .متفاوت فاز های زاویه با
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 مروری بر سیستم سه فاز

از سه ( آرمیچر)سه فاز در مداری که سیم بندی القاء شونده آن جریان 
درجه الکتریکی  120دسته سیم پیچ جدا که هر کدام نسبت به هم 

  .اختالف فاز دارند تهیه می شود
  :انواع اتصال در سیستم سه فاز

   در سیستم سه فاز معموالً  از سه نوع اتصال استفاده می شود
  اتصال ستاره -الف
  اتصال مثلث -ب
  اتصال مختلط -ج
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تولید تا مصرف 
 انرژی الکتریکی 



2/17/2017 

30 

 تولید

 انتقال

 توزیع
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 آبی -نیروگاه برق 
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 آبی -نیروگاه برق 
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 ژنراتور 

 فرآیند تولید برق
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سطوح ولتاژی و 
آشنایی با خطوط  

 انتقال نیرو 



2/17/2017 

42 



2/17/2017 

43 



2/17/2017 

44 



2/17/2017 

45 



2/17/2017 

46 



2/17/2017 

47 

  شبكة هواييOverhead lines 
 .شبكه اي است كه مجموعه تأسيسات آن قابل رؤيت باشد 

  شبكة زمينيUnderground cables 
 .شبكه اي است كه هادي هاي آن بصورت كابل زميني باشد 
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 ایمنی در  
 ترانس های برق

چند یا دو وسیله   به را الکتریکی انرژی که است وسیله ای ترانسفورماتور 

 .می کند منتقل دیگر مداری به مدار یک از الکتریکی القای طریق از و سیم پیچ

 موجب (ترانسفورماتور اولیه  ) اول مدار در جاری جریان که صورت این به

 میدان این می شود، اول سیم پیچ اطراف در مغناطیسی میدان یک آمدن وجود به

 می شود دوم مدار در ولتاژ یک آمدن وجود به موجب خود نوبه   به مغناطیسی

 جریان یک ایجاد به می تواند ولتاژ این دوم مدار به بار یک کردن اضافه با که
 .بینجامد ثانویه
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 با نسبت یک دارای VP اولیه سیم پیچ سر دو ولتاژ و VS ثانویه در شده القا ولتاژ

 سیم پیچ به ثانویه پیچ سیم دور تعداد نسبت برابر آرمانی طور به که یکدیگرند
 :اولیه است

 

 سیم پیچ های دور تعداد تنظیم امکان دادن اختصاص با ترتیب این به
 فراهم را ترانس ثانویه   سیم پیچ در ولتاژ تغییر امکان می توان ترانسفورماتور،

 .کرد

 محتلف جهات از هستند متنوع بسیار اندازه نظر از اینکه بر عالوه ها ترانس
 : شوند می بندی تقسیم نیز دیگری

 : ولتاژ تغییرات نظر از ترانس انواع

ترانس این .باشد می ورودی ولتاژ از بیشتر خروجی ولتاژ که افزاینده ترانس 

 .گیرند می قرار انتقال خطوط ابتدای در ها

انتهای در و باشد می ورودی ولتاژ از کمتر خروجی ولتاژ که کاهنده ترانس 

 .گیرند می قرار انتقال خطوط
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 : جریان نوع نظر از ترانس انواع

فاز تک های ترانس 

 

فاز سه های ترانس 

 پیچه سیم چند فاز تک ترانس – الف

 فاز سه ترانس -ب
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 : تجاری نظر از ترانس انواع

گیرند می قرار فشارقوی انتقال خطوط انتهای یا و ابتدا در که قدرت های ترانس. 
 ترانس و کیلوولت 110 از بیشتر گیرند می قرار اصلی شبکه در که هایی ترانس

 .باشند می کیلوولت 35 تا2 بین گیرند می قرار فرعی خطوط در که هایی

 

با آنها خروجی ولتاژ و گیرن می قرار مصرف خط اول در که توزیع های ترانس 
 .باشد ولت 110 و 208 ،220 است ممکن کشوری هر رایج ولتاژ به توجه

 : کردن خنک نحوه نظر از ترانس انواع

خشک یا خنک هوا های ترانس 

روغنی های ترانس 

 مغناطیسی تلفات و گردابی جریان اثر در اهمی تلفات داشتن دلیل به ها ترانس
 خارج ترانس از حرارت نحوی به بایستی که شوند می گرم ماند پس پدیده اثر در

 .شود می ایجاد پنکه کمک با یا خود به خود کردن خنک خشک نوع در .شوند

 داخل در را آنها زیاد حرارت دلیل به پرقدرت و قوی فشار های ترانس در
 خنک و روغن چرخش وظیفه پمپ  یک حالت این در .کنند می ور غوطه روغن
 اشتعال غیرقابل اینکه ضمن باید استفاده مورد روغن .دارد بعهده را آن کردن
 باالتر ولتاژهای در توانند می پیرانول و کلوفن های روغن .باشند نیز عایق باشد

 .نمایند کار کیلوولت 60 از
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 روغنی ترانس
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 در جدید ترکیب این .آید می بدست کبالت نمک با سیلیکاژل ترکیب از آبی سیلیکاژل
 نوع این .یابد می تغییر صورتی رنگ به تیره آبی از رطوبت با شدن اشباع زمان

 به رطوبت جذب از بعد و است بنفش یا و تیره آبی رنگ به است خشک وقتی سیلیکاژل
 این در .آید می در رنگ کم صورتی و صورتی رنگ به و داده رنگ تغییر تدریج
 برای عموما   آبی سیلیکاژل .گردد احیا یا و تعویض بایستی می سیلیکاژل مرحله

 می قرار استفاده مورد دارند بیشتری حساسیت هوا رطوبت به نسبت که محصوالتی
 تشخیص قابل راحتی به رطوبت بوسیله آن شدن اشباع یا فعال غیر زیرا گیرد
 مورد کمتر غذایی و دارویی صنایع در سیلیکاژل نوع این است بهتر همچنین.است

 12 تقریبا بمدت و 120° حرارت درجه در نیز سیلیکاژل نوع این .گیرد قرار استفاده
 از صدی در شدن احیا هربار با گرچه .باشد می مجدد استفاده قابل و احیا قابل ساعت

 .گردد نمی توصیه حساس موارد در آن از استفاده و شود می کاسته آن جذب ظرفیت

 خشک ترانس
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 کیوسک
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 ترانس به IP68  با آمپر 1000 باسداکت اتصال نحوه
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خطا دلیل به ترانس در حریق و انفجار 

زمین سیستم خطای اثر در ترانس بدنه شدن برقدار 

ترانس های هادی و ها بوشینگ با مجاورت از ناشی شوک 

ضعیف فشار منابع سمت از فاز برگشت 

نادرست گذاری برچسب دلیل به اشتباه به تجهیزات روی کار اجرای 

برقدار ترانس عایقی مواد تخلیه خطای   

زیربار برقدار ترانس تب تغییر خطای 

کمکی تجهیزات دیگر و پمپ ، فن مکانیکی خطرات  

سیم سطح در روغن که وقتی برقدار ترانس به روغن کردن اضافه هنگام در خطا 
 .است هسته و پیچ

آلوده روغن از استفاده یا و روغن نادرست تیپ از استفاده دلیل به خطا 

حریم مجاز خطوط 

 هوایی برق
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 هاي میدان یا و الكتریكي مستقیم ازارتباط ناشي سوء اثرات

 و ها سیم محدوده در رویت و لمس غیرقابل الكترومغناطیسي

 تأثیر انسان روي بر تواند مي كه برقي تجهیزات و ها كابل

 .باشند داشته مخرب
 

 

 حریم خطوط هوایی برق

 احتمال همچون كنترل غیرقابل عوامل بیني پیش همچنین

 و برق هاي شبكه تواند مي كه عواملي سایر یا و طوفان بروز

 یا سقوط با و خارج عادي و پایدار حالت از را تجهیزات

 با را ناخواسته اتصال و ارتباط احتمال ها كابل و سیم پارگي

  گردد، موجب ها شبكه جنبي مستحدثات و ها ساختمان یا افراد

 احداث هنگام در فواصلي رعایت و ها بیني پیش است الزم

 مورد تجهیزات نصب و رساني برق خطوط همچنین و بنا
 .گیرد قرار توجه

 

 
 

 حریم خطوط هوایی برق
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 به اي ویژه مقررات كشورها حقوق در كه است دلیل همین به

 عموما   مقررات این . است كرده پیدا اختصاص مهم امر این
 به ایمني و حفاظت جهت Protection Zone عنوان تحت

 . است كرده پیدا راه كشورها حقوق
 

 
 

عبور سیم از پشت بام.pptx
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 رعایت و رایج و توجه مورد دنیا نقاط تمام در كه فواصل این

 طي ، مجاز فواصل یا مجاز حریم عنوان تحت ، شود مي

 هر در ، سازها و ساخت شرایط گرفتن نظر در و محاسبه

 از مصوبه اخذ از بعد و تعیین متخصصین توسط كشور

 مي االجرا الزم افراد تمامي براي ، قوانین عنوان به مراجع
 .شود

 

 
 

 سازمان قانون و مصوبات اساس بر مجاز فواصل این رعایت

 و ها مجازات ، نكنند رعایت آنرا كه كساني براي ایران برق

 مي حاد، موارد اي پاره در كه نموده بیني پیش را اقداماتي

 و مستحدثات وقمع قلع به نسبت قضایي احكام اجراي با تواند

 پیامدهاي و بیانجامد نیز حریم در شده ساخته هاي ساختمان
 .باشد داشته پي در متخاسر براي سنگین مالي
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حادثه نقض حریم داربست.pptx
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 ابالغ تصویب نامه  
 حریم خطوط 
 هوایی انتقال 

 و توزیع نیروی برق

 394هوائی انتقال و توزیع 1برق نیروی خطوط حریم نامه تصویب 

در این تصویب نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار ـ ۱ماده

 :می روند

 

دکل، مجموعه ای از تجهیزات و متعلقات نظیر پایه، : الف ـ خط برق

، مقره، و کابل که به منظور انتقال و توزیع نیروی برق مورد هادی

 .استفاده قرار می گیرد

 

خط فرضی رابط بین مرکز پایه ها در طول خطوط هوایی : ب ـ محور خط

 .و در کابل های زمینی و زیر سطح آب در طول خط

 

نواری در طول خطوط برق، که در خطوط هوایی حاصل : ج ـ مسیر خط

از تصویر هادی های جانبی خط بر روی زمین و در کابل های زمینی و 
 .زیر سطح آب، منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است
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حریم خطوط نیروی برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم : ـ حریمد 

 :می شود

 

دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح : ـ حریم زمینی۱

زمین که عرض هریک از این دو نوار در این تصویب نامه تعیین 

 .شده است

نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل، ناشی : ـ حریم هوایی۲

از اعمال حریم های افقی و عمودی به شرح زیر که هادی جریان برق در 

 :مرکز آن قرار می گیرد

فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی جریان برق : ـ حریم عمودی۲ـ۱

 .در راستای قائم که در این تصویب نامه تعیین شده است

فاصله افقی در هوا از طرفین هادی جریان برق در : ـ حریم افقی۲ـ۲
 .راستای افق که در این تصویب نامه تعیین شده است

 1394خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق حریم نامه تصویب 
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 .ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق: هـ ـ ردیف ولتاژ

 

خطی که دارای ولتاژ کمتر از یک هزار ولت : و ـ خط فشار ضعیف

 .است

 

خطی که دارای ولتاژ از یک هزار ولت تا شصت : زـ خط فشار متوسط

 .و سه هزار ولت است

 

خطی که دارای ولتاژ شصت و سه هزار ولت و : خط فشار قوی: ح

 .باالتر است
 

 1394خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق حریم نامه تصویب 

حریم خطوط هوایی برق با توجه به ردیف ولتاژهای مختلف به ـ ۲ماده

 :شرح زیر تعیین می شود

 

حریم خطوط نیروی برق کمتر از : ـ حریم خطوط هوایی فشار ضعیف۱

متر ( 1/30)حداکثر آن یک هزار ولت، به صورت زمینی بوده که 

 .می باشد

 

 :ـ حریم خطوط هوایی فشار متوسط۲

الف ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یک هزار تا بیست هزار 

 .می باشدمتر ( 2/10)حداکثر ولت به صورت زمینی بوده که 

 

حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولت به ب ـ 

 .می باشدمتر ( 3/5)حداکثر صورت زمینی بوده که 
 

 

 
 

 1394خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق حریم نامه تصویب 
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ـ حداقل میزان حریم در خطوط فشار ضعیف و متوسط تبصره 

و یا جایگزینی حریم هوایی به جای حریم ( ۲)و ( ۱)موضوع بندهای 

زمینی حداکثر تا مقادیر مندرج در بندهای مذکور با شرط وجود حق 

دسترسی به خطوط برق و کمال انتفاع از آن، براساس نوع هادی، 

ضوابط فنی ابالغی وزارت نیرو، عوارض طبیعی، موقعیت محلی و 

 .سایر شرایط مطابق نظر وزیر نیرو تعیین می شود
 
 

 1394خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق حریم نامه تصویب 

WWW.Electricalsafety.ir 

r.nikpayam@gmail.com 



2/17/2017 

73 

 :حریم خطوط هوایی فشار قویـ ۳

 

حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت به الف ـ 

 .متر می باشد( ۸)صورت زمینی و برابر 

 

حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت ب ـ 

 .متر می باشد( ۹)به صورت زمینی و برابر 

 

حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت به ج ـ 

 .متر می باشد( 11/9) صورت زمینی و برابر 

 
 

 1394خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق حریم نامه تصویب 

حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت به صورت د ـ 

 .متر می باشد( ۱۴)زمینی و برابر 

 

حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ـ هـ 

 .متر می باشد( ۲۵)ولت به صورت زمینی و برابر 
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وزارت نیرو می تواند در داخل و خارج از محدوده شهرها به ـ تبصره 

صورت کلی یا موردی براساس ضوابط فنی ابالغی آن وزارت، موقعیت 

محلی و سایر شرایط و به شرط اطمینان از استقامت خط، حریم هوایی را 

از %( 30)به شرح زیر اعمال نماید؛ در این صورت سی درصد 

 :الزم االجراء می باشد( ۳) حریم های زمینی بند 

 

در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت حریم ـ ۱

 .متر می باشد( ۶)متر و حریم عمودی ( ۳)افقی 

 
در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت حریم افقی ـ ۲

 .متر می باشد( ۷)متر و حریم عمودی ( 4/5)

 

 
 

 1394خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق حریم نامه تصویب 
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درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت حریم  ـ۳

 .متر می باشد( ۸)متر و حریم عمودی ( 6/5)افقی 

 

درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت حریم افقی ـ ۴

 .متر می باشد( ۱۰)متر و حریم عمودی ( ۹)

 

درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت ـ  ۵

 .متر می باشد( ۱۵)متر و حریم عمودی ( ۲۰)حریم افقی 
 
 

 1394خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق حریم نامه تصویب 
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 سطح ولتاژ
 (كیلوولت)

 حریم افقی
 (متر)

 حریم عمودی
 (متر)

حریم  زمینی % 30
 (*متر) الزامی

63 3 6 2/4 

132 4/5 7 2/7 

230 6/5 8 3/57 

400 9 10 4/2 

765 20 15 7/5 

 70این تخفیف  2با توجه  به تبصره بند سوم ماده  : توضیح * 
 .درصد با نظر و توسط بخشنامه وزارت نیرو اعمال می گردد

سیستم های 
 اتصال زمین 
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 اصطالحاتی احتماال   اید، داشته برخورد زمین اتصال های سیستم انواع با چنانچه
 سیستم یا (PE–N) " مجزا ارت و نول " و (PEN)" مشترک ارت و نول" مانند
 .اید شنیده را دست این از یا (TNC-S )، (TNC)فاز سه های

 

 بعضی در ، رود می بکار فازها دادن نشان برای  L1,L2,L3 اختصاری عالمت
 نول دادن نشان برای .است گردیده استفاده منظور این به  R,S,T عالیم از متون

 PE عالمت از (ارت) زمین اتصال دادن نشان برای و   Nعالمت از (نوترال )
 می استفاده    NPEیا   PENعالمت از مشترک ارت و نول  دادن نشان برای و

 .گردد

  غیره و TNC ، TNS اختصارات ارتینگ، های سیستم انواع  خصوص در

 نقطه ) نوترال نقطه اتصال عدم یا اتصال از حکایت و است خاصی معانی دارای

 طبق .دارد ضعیف فشار های سیستم در قدرت ترانسفورماتور (ای ستاره اتصال
 جدول در زیر شرح به اختصارات این  DIN VDE 0100 استاندارد تعاریف

 :است شده ارائه
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 و حفاظتی تجهیزات بودن ارزان و سادگی دالیل به سیستم این از استفاده

 با سیستم این در .است بیشتری عمومیت دارای آن در استفاده مورد قطع

 است نول به فاز مستقیم وصل مانند زمین به فاز هر اتصال اینکه به توجه

 یک و شده معیوب فاز مدارو در شدیدی کوتاه اتصال جریان بروز موجب

 را معیوب مدار بود خواهد قادر تنهایی به فیوز مانند ساده حفاظتی ابزار

 .نماید قطع سریعا

 این در که باشد می مشترک نول هادی با (PE) هادی وضعیت این در

 دو به هادی یک از دیگر عبارت به .دهد می PEN هادی تشکیل صورت

 .آید می عمل به استفاده الکتریکی نقش ایفای و حفاظت منظور

 لذا و بوده مهم بسیار مشترک هادی این مقطع سطح شبکه نوع این در

 هم بحث اینکه ضمن .شود انتخاب کمتر مربع متر میلی 10 از نباید
 .گیرد قرار توجه مورد حتما باید نیز فاز و PEN هادی بودن مقطع

 .ندارد وجود تفاضلی جریان کلید نصب امکان سیستم این در شود توجه
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 هادی مکرر های اتصال سیستمی چنین در : معایب و مزایا
  .گردد می توصیه زمین به  PEN ارت و نول مشترک

 به چنانچه نباشد، موجود زمین به مشترک هادی مکرر اگراتصال
 های قسمت گردد، قطع  PEN ارت و نول مشترک هادی دلیل، هر

 فازی ولتاژ دارای فاز، تک کنندگان مصرف در دسترس، در فلزی
 تناسب به ها قسمت این فاز سه کنندگان مصرف در و شد خواهند

 خطر بسیار امر این که گردید، خواهند برقدار فازها، تقارن عدم
 .است آفرین
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 شبکه یعنی باشند می جدا هم از ابتدا از (PE) هادی و نول هادی سیستم این در

 بدنه سیستم این در .باشد می حفاظتی هادی هم و نول هادی دارای هم مربوطه
 هادی به مبدا در هادی این و بوده وصل (PE) حفاظتی هادی به ها دستگاه های

 می نوع این از برق توزیع های سیستم اغلب عمال   .شود می وصل (N)خنثی

 مربع متر میلی 10 نوع از هادی مقطع که شبکه از ای نقطه هر در زیرا باشند
 .شوند مبدل TN-C-S سیستم به باید اجبار به شود کمتر

WWW.Electricalsafety.ir 

r.nikpayam@gmail.com 
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 دلیل، هر به چنانچه که است کلی عیب یک دارای  TN-S سیستم  :معایب و مزایا

 بدون تواند می سیستم و ندارد خاصی  ی نشانه گردد قطع   PE ارت هادی

 امر این که بماند، باقی ارت بدون ای مشخصه عالمت هیچ بدون و ما آگاهی
 .است آفرین خطر بسیار

 (PEN) حفاظتی -خنثی مشترک هادی از تاسیسات از ای نقطه تا موارد از بعضی در
   .شوند می جدا هم از حفاظتی-خنثی هادی سپس و شده استفاده

 

  : معایب و مزایا

 توصیه زمین به PEN ارت و نول مشترک هادی مکرر های اتصال سیستمی چنین در
 محدوده در) شدن جدا از پس ارت و نول های هادی که شود دقت باید ضمنا گردد، می
  عنوان تحت  TN-C-Sسیستم .نگردند متصل هم به دیگرهیچگاه (کننده مصرف ی
  نیز  PMEیا  ((Protective Multiple Earthend "جانبه چند ارت حفاظتی سیستم"

 انتها ابتدا، در که دارد اشاره مشترکی ارت و نول هادی به امر این که شود می شناخته
 صورت در که سازد می مطمئن را ما اینرو از گردد، می ارت خود مسیر اواسط و

 بدون دسترس، در فلزی های قسمت ، PENارت و نول مشترک هادی احتمالی قطع
 نوسانات دچار تجهیزات وضعیتی چنین در نشوند، آفرین خطر و نمانند ارت
 .شد خواهند ناخواسته  ولتاژ
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 ی محدوده در سپس ،است (N) نول هادی حاوی  TTسیستم ، شکل به توجه با

 با ارت این که گردند می متصل مجزا (PE) ارت یک به ها بدنه کننده، مصرف

  نام با سیستم این .است مستقل آن از کامال   و ندارد الکتریکی ارتباط ترانس نول

 شده ارت مستقیما   ترانس ثانویه نول همچنین .شود می شناخته نیز  "محلی ارت"

 .است

 از زمین، اتصال خطای مدار اینکه بدلیل سیستمی چنین در : معایب و مزایا

 مسیر شود، می بسته ترانس ارت الکترود و کننده مصرف ارت الکترود مسیر
 .بود خواهد باالیی امپدانس دارای
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 سیستم چهار با زمین، به ترانس ثانویه نول اتصال نظر از  ITسیستم شکل به توجه با
 از یا و نیست وصل زمین به اصال ترانس ثانویه یا که شرح بدین است، متفاوت قبلی

 ترانس از نولی هادی عمال   ترتیب بدین .است متصل ارت به بزرگ امپدانس یک طریق
 اغلب عمال  .هستند محلی ارت دارای تجهیزات و شود نمی گسیل کننده مصرف بسوی
 مقطع که شبکه از ای نقطه هر در زیرا باشند می نوع این از برق توزیع های سیستم
 مبدل TN-C-S سیستم به باید اجبار به شود کمتر مربع متر میلی 10 نوع از هادی
 .شوند

 

 سایر در زمین، به ترانس ثانویه ستاره نقطه اتصال ی نحوه از غیر به : معایب و مزایا
 در سیستم این اصلی مصرف واقع در .است  TT سیستم مانند سیستم این ها بخش

 تغذیه جریان  داریم نیاز مکانها این در که چرا است ومعادن عمل اتاقهای بیمارستانها،
 ایجاد که مواردی در یا .نشود قطع هم زمین اتصال خطای رخداد صورت در حتی

 .دارد وجود سیار ژنراتور یک برای که وضعیتی مانند باشد مشکل زمین اتصال



2/17/2017 

84 

WWW.Electricalsafety.ir 

r.nikpayam@gmail.com 

 خطرات بــرق
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 خطرات برق 

آثار 
 فیزیولوژیکی

محیطیآثار   
صدمه به 
 تجهیزات

 (فوت)برق زدگی 
 برق گرفتگی

 سوختگی
 پرتاب شدن

 آتش سوزی
 قوس الکتریکی 

 انفجار

 اتصال کوتاه
 دوفاز شدن

:عامل برق گرفتگی   
 عبور جریان الکتریکی

:عامل عبور جریان  
 اختالف پتانسیل در دو نقطه
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حاالت مختلف   
 تماس با مدار
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Person in direct contact with voltage source: 

Current limited only by body resistance.  

𝑰 =
𝑬

𝑹𝒃𝒐𝒅𝒚
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Now we'll see an equivalent circuit for a 

person wearing insulated gloves and boots:  

𝑰 =
𝑬

𝑹𝒈𝒍𝒐𝒗𝒆 + 𝑹𝒃𝒐𝒅𝒚 + 𝑹𝒃𝒐𝒐𝒕
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شناخت عوامل موثر 
 برق گرفتگی بر

 انسان بدن گرفتن قرار هنگام که وضعیتی با آشنایی
  ، آن مطالعه و آید می پیش گرفتگی برق مدار در

 در عمده عوامل مسایل همین زیرا است، مهم بسیار
  حفاظتی های روش و برقی های سیستم ساماندهی

 .باشند می
  های روش دارای گرفتگی برق در ایمنی ایجاد

  برق با انسان تماس نوع دو بین اما باشد، می گوناگون
  غیرمستقیم تماس دیگری و مستقیم تماس یکی که

 .است بسیار تفاوت است
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تماس انسان با بدنه هادی یک وسیله آن، که در 
 .برقی یا قسمتی از تجهیزات انجام می گیرد
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 (فاز و نول یا فاز به فاز)تماس با هر دو هادی یا سیم مدار برقدار -1
 

 تماس با سیم فاز مدار برقدار و زمین -2
 

 تماس با سیم نول و زمین در شرایط عدم تعادل بار فازها -3
 

تماس با بدنه فلزی دستگاه های که دارای اتصال بدنه باشند  -4
 (ولتاژ تماسی)
 

تخلیه بار الکتریکی ذخیره شده از دستگاه هایی که انرژی را -5
 ذخیره می کنند مانند خازن ها، سرکابل ها و غیره

 عدم رعایت فاصله مجاز از خطوط بدون روکش فشار قوی -1
 

برقدار شدن تجهیزات بر اثر نقص عایقی و مناسب نبودن زمین  -2
 (جریان نشتی)حفاظتی 

 
تماس با اشیاء فلزی زمین نشده بزرگ در مجاورت خطوط فشار  -3

 (القاء خازنی ولتاژ) قوی 
 

 برق گرفتگی به دلیل ولتاژ تماس حین اتصال کوتاه  -4
 

پتانسیل بین دوپا در شرایط اتصالی فاز با زمین یا تخلیه ایجاد  -5
 زمینجریان رعدو برق به 
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ولتاژ 
 شدت جریان 
مقاومت بدن انسان 
مسیر عبور جریان و سطح تماس 
نوع جریان 
مدت زمان عبور جریان برق 
فرکانس برق 
عوامل دیگر 



2/17/2017 

98 



2/17/2017 

99 

برق  فیزیولوژی 
گرفتگی و اثرات 

 بدنجریان برق بر 

 است،اطالعات الکتریکی سیستم یک سلولی، سطح در انسان، بدن
 و مثبت الکتریکی، بارهای توسط را خود صحیح عملکرد برای الزم

 مثال.کند می منتشر شار مثل اند شده تشکیل ها یون از که منفی
 سیستم خاطر به آن انقباضات که است قلب عضالت روشن،

 .باشد می بیولوژیکی الکتریکی
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 اختالالت الکتروشوک، یا گرفتگی برق الکتروفیزیولوژیکی اثرات
 و سقوط آن، با مرتبط عوارض و ها سوختگی مرگ، و ناتوانی متعدد،

 و الکتریکی میدان با مواجهه مغزی، ضربات ها، شکستگی آن پیرو
 و مغزی ترومای چشمی، ترومای استخوانی، ترومای مغناطیسی،

 .است مرگ نهایت در و ها ناتوانی ها، بیماری برخی نخاعی،
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 : برق با تماس فوری اثرات

 آستانه احساس
آستانه انقباض 

 عضالنی

آستانه 
فیبریالسیون 

 بطنی قلب

توقف آستانه 
 دستگاه تنفسی

بی هوشی و  شکستگی ها سوختگی
 سقوط از ارتفاع مرگ

له شدگی و  ضربه مغزی
 گیرایش بدن

خونریزی 
 درونی

از بین رفتن 
 بافت ها

 : برق با تماس تاخیری عوارض و اختالالت اثرات،

 قلب، عمل اختالل قلبی، ریتم اختالل شامل عروقی قلبی اختاللت
 حسی اختالالت عصبی، ضایعات و اختالالت خون، گردش در اختالل
 ها، الکترولیت و آب اختالالت شنوایی، و بینایی اختالالت شامل

   آنزیمی اختالالت و کلیوی اختالالت
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 آن مشخصه و بوده خالص مقاومت نوع از تقریبا بدن امپدانس
 : یعنی است نزولی غیرخطی

افزایش با بدن مقاومت 
 .یابد می کاهش جریان

ولتاژ افزایش با بدن مقاومت 
 .یابد می کاهش

زمان افزایش با بدن مقاومت 
 .یابد می کاهش گرفتگی برق

 تماس سطح :بدن مقاومت مقدار تعیین در دیگر موثر عوامل
 و چاقی پوست، سالمت و ضخامت پوست، رطوبت و خشکی پوست،

 جریان عبور مسیر و بدن حجم بودن، عضالنی یا

 مقاومت بیشترین پوست شهر، برق فرکانس با ضعیف فشار ولتاژ در
 با ولتاژهای و قوی فشار ولتاژ در اما دارد، برق با بدن تماس در را

 در زیرا است، صرفنظر قابل تماس نقطه مقاومت زیاد، فرکانس
  گذر آنچه و سوزاند می و شکافته را پوست فورا ولتاژ فشارقوی،

 در .بود خواهد بدن داخلی مقاومت تنها سازد می محدود را جریان
 جریان خازنی، اثر دلیل به (هرتز 1000 از بیش )زیاد های فرکانس

 .شود می محدود بدن داخلی مقاومت توسط عمدتا
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  .دارد را حفاظتی اثر بیشترین پوست مقاومت

 متر سانتی بر اهم 10000 تا 7000 بین مقاومتی دارای خشک پوست
 اولیه مقدار درصد یک به مقاومت این مرطوب حالت در .است مربع

  .کند پیدا کاهش تواند می

لذا در محل های مرطوب اقدامات ایمنی 
 .  موثرتری الزم است

 بدن داخلی مقاومت

 مایعات و ها اندام ها، بافت مقاومت شامل بدن داخلی مقاومت
 همگی که (بافتی میان خون،ادرار،صفرا،آبهای) بدن در موجود
 .هستند الکترولیتی های محلول
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 عبوری جریان مقدار

 عامل تعیین کننده شدت برق گرفتگی،  
 . مقدار جریان است

 :جریان مقدار به بدن فیزیولوژیکی های پاسخ
 (درک) دریافت آستانه -1
 رهایی حد -2
 تنفسی ایست -3
 قلبی ایست -4
 قلبی فیبریالسیون -5
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 جریان اثر که کند می مشخص را ترازی ،دریافت آستانه
  تحریک تراز، این در .شود می احساس بار نخستین برای

 به انسان در خارشی و سوزش احساس متناوب جریان با
 .آورد می وجود

 تبدیل موجب دریافت، حد از جریان افزایش :رهایی حد
  با همراه ناراحتی احساس به سوزش و خارش احساس
 افزایش با عضالت گرفتگی .شود می عضالت گرفتگی

 شخص که رسد می حدی به نهایت در و شده زیاد جریان
 .باشد نمی گرفتگی برق منبع از خود کردن جدا به قادر

  كه است خطری بی جریان بیشترین رهایی جریان
 هم هنوز كه حالی در كرده تحمل تواند می شخص
  این برای و سازد رها دار برق جسم از را خود بتواند
  معرض در مستقیما كه را عضالنی كه باشد قادر منظور
 .گیرد كار به هستند برق جریان
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 رو همین از و خطر بی جریان تعیین مبنای رهایی آستانه
 .باشد می بدن مقاومت خطر بی مقدار با متناظر

  مردم عموم برای خطر بی جریان بیشترین آمپر میلی 5
 .شود می گرفته نظر در

  جریانی مقدار حداقل از عبارت :بطنی فیبریالسیون آستانه
 .گردد می بطنی فیبریالسیون وقوع سبب که است

 اثر در قلب تحریکی حالت ناهمگنی در افزایش از اثر این
 می نتیجه قلب اندازه از بیش انقباضات از شده القاء جریان

 ثانیه 1 از كمتر زمان مدت با هایی شوک مورد در .شود
 میلی 500 از بیش دامنه با جریانی در است ممکن فیبریالسیون

 دامنه با هایی جریان در آن وقوع احتمال و افتاده اتفاق آمپر
 شوک آنکه بر مشروط دارد، وجود نیز آمپر چندین حد در های

 هایی شوک مورد در .افتد اتفاق پذیری آسیب پریود خالل در
 قلب سیکل یک از تر طوالنی های زمان مدت و شدت چنین با

 .شود سبب را قلب پذیر برگشت گرفتگی است ممکن
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 در مرگ اصلی علت بعنوان بطنی فیبریالسیون
 همچنین .شود می گرفته نظر در گرفتگی برق

  كه دارند وجود نیز مرگ به منجر اتفاقات بعضی
 .باشد می قلب ضربان ایستادن یا خفگی از ناشی

  عبور كه ای گونه به شود، گرفتگی برق دچار فردی اگر
  چپ بطن انقباض با همزمان و قلب از الکتریکی جریان

  برق فرد قلب ضربان ریتم ،(ثانیه ./.2 حدود)باشد
  و شده بطنی فیبریالسیون دچار و خورده هم به گرفته

  قرمز فاز پزشکی، اصطالح در را حالت این .میرد می
  گرفته برق فرد ماندن زنده احتمال كه چرا .گویند می
  فوری امدادرسانی به نیاز و بوده كم وضعیت این در

 .دارد

 قرمز فاز اصطالح
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با روش استاندارد  آشنایی 
ایمن سازی سیستم های 

 برقی
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 شهربازی-بازی اسباب -منازل ) كم كار ولتاژ بوسیله حفاظت -1

 (مرطوب نواحی –
 كاری شرایط) ایزوله -حفاظتی كم ولتاژ بوسیله حفاظت -2

 در سیار های چراغ -بخار های دیگ در كار مانند مرطوب كامال
 (مرطوب های محل
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 حفاظت حصار،نرده نظیر موانع و ها بازدارنده توسط حفاظت -1
 انتقال خطوط)دادن قرار دسترس از دور فاصله، ایجاد توسط

 (نیرو
 یک از بیش عایقی مقاومت دار، برق های بخش نمودن عایق -3

 (برق سیم) اهم مگا
-داكت باس)عایق یا فلزی پوشش، وسیله به حفاظت -4

 (برق تابلوهای
 جریان) ایمنی خودكار كلیدهای بوسیله اضافی حفاظت -5

 (آمپر میلی 30 از كمتر نشتی
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1. By containing all live parts in housings made of  
insulating material or in metallic earthed cubicles.  

      For MV switchgear, the IEC standard 62271-200 
(Prefabricated Metal Enclosed switchgear and 
controlgear for voltages up to 52 kV) specifies a 
minimum Protection Index (IP coding) of  IP2X to ensures 
the direct-contact protection. Furthermore, the metallic 
cubicles has to demonstrate an electrical continuity 
between all inside and outside metallic parts.  
1. By placing live parts out of  reach. This principle is 

used in Air Insulated Substations "AIS" 
2. By installations of  barriers also used in AIS 

substations  
3. By insulation. The best example of  protection by 

insulation is the electrical LV and HV cables.  

There are four main principles of  protection against 
direct contact hazards:  

Protection by placing live parts out of  reach. 
The safety distances are fixed by IEC 61936 
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Protection by installation of  barriers. The 
safety distances are fixed by IEC 61936 
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 روش های کنترل  
 خطرات الکتریکی
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انواع سیستم  با آشنایی 
 اتصال زمین

 و دادن قرار کنترل تحت جهت در  را خود کوشش همواره انسان
 مطمئن را یک (ارت) یا زمین اتصال است، داده قرار خطرات این مهار

 نگاه .است الکتریکی انرژی تهدیدات کردن خنثی برای اصولی و
 ابر در الکتریکی بارهای تجمع کرد مشاهده که هنگامی بشر تیزبین

 زمین عظیم توانایی به گردد، می تخلیه زمین در صاعقه شکل به ها
 طبیعت، از گرفتن الهام با و  برد پی الکتریکی انرژی مهار و جذب در

 .نهاد بنا حفاظتی سیستم یک عنوان به را  زمین اتصال سیستم
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 سیستم به نیاز ، الکتریکی انرژی از استفاده گیری همه و گسترش
 و انتقال تولید، تجهیزات کجا هر که چرا یافت گسترش نیز ارت

 اتصال آن تبع به گردید می اندازی راه و نصب الکتریسیته  توزیع
 روز و سریع تغییرات و زمان گذر با.گردید می ایجاد نیز مناسب زمین
 مفهوم یک حالت از الکتریکی زمین اتصال ، تکنولوژی افزون
 و تر جدید های نیازمندی و مصارف و گردید خارج معمول و  ساده

 مخابراتی ، عملیاتی های نیاز جمله از شد، ایجاد آن برای تری متنوع
 .کامپیوتری و اطالعاتی های شبکه زمین اتصال یا تاسیساتی ،

 آنرا امروزه (ارت) زمین سیستم از استفاده تنوع و گسترش
 به است آورده در برق صنعت از مستقل شاخه زیر یک صورت  به

 بوک هند و مراجع ها، استاندارد ها، روش دارای مستقالً که شکلی
  ، ملزومات معتنابهی مقادیر دیگر سوی از و است خود به مختص های
 رایج و شده ساخته آن ی ویژه دستگاههای و  های ابزار و آالت یراق

 .است گردیده



2/17/2017 

124 

  چه آن، در رونده بکار اجزای و ( ارت پایانه ) زمین اتصال سیستم هر
 هادی بصورت چه و ارت های میله از ای مجموعه یا ارت چاه بصورت

 دارای باید استاندارد دیدگاه از ، زمین بستر در شده خوابانیده ی ها
 شده تشریح جداگانه بصورت مراجع در که باشد خاصی ویژگیهای

 : است زیر شرح به آنها ترین مهم و است

شود استفاده خاصی مصرف برای ارت سیستم یا پایانه. 
باشد گردیده اجرا و طراحی خاصی استاندارد مبنای بر. 
استاندارد مطابق مقاطع و جنس نظر از آن در رونده بکار اجزای  

 .باشند
جزیی تغییرات با و پایدار بصورت خاصی مقاومت تامین به قادر  

 .باشد
خوردگی دچار بسرعت یعنی) باشد طوالنی دوام دارای ،  

 .(نشود کارایی عدم یا پوسیدگی
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 و رایج اجزای از استفاده بر عالوه سیستمی، چنین ایجاد برای
 یراق ها، بست ،(راد ارت)ارت میله ، مسی صفحه مانند آن استاندارد

 دانش به زمین، الکتریکی مقاومت ی کاهنده مواد و اتصاالت و آالت
 .است نیاز نیز کافی تجربه و مقررات به آگاهی و فنی

 (SB)و کمکی ( MEB)، هادی های هم بندی(PE)هادی های حفاظتی
و الکترودهای زمین، عناصر اصلی سیستم زمین هستند که در صورت 

 .وجود ایراد در هر کدام، ایمنی سیستم به خطر خواهد افتاد

MEB : Main equipotential bonding  
SB: Supplementary equipotential bonding connection 
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 با باید ابتدا در ارت شبکه برای اولیه و مفهومی تحلیل و تجزیه
 تمام آن در که سایت تجهیزات قرارگیری آینده موقعیت مطالعه

 شرایط این در و شود آغاز است شده داده نشان ها سازه و تجهیزات
 کارساز ارت شبکه طراحی در زیر موارد مانند مالحظاتی رعایت
 : بود خواهد

 را نظر مورد محیط تمام باید زمین های هادی از پیوسته حلقه یک -1
 جریان تراکم و تمرکز از پیشگیری موجب موضوع این .نماید احاطه

  و محیط سطح در ولتاژ شیب از پیشگیری نتیجه در و باال های
 .شد خواهد ها کابل انتهای نزدیک های موقعیت در همچنین
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 امکان صورت در و موازی بصورت ها هادی مذکور حلقه داخل در -2
 ارت عرضی های هادی اتصال امکان تا گردند دفن تجهیزات طول در
 .شود فراهم آنها به
 های بخش سایر به محکم و مطمئن بصورت باید عرضی اتصاالت -3

 .گردند متصل شبکه
 اتصاالت با باید شبکه روی گرفته قرار فلزی های سازه تمام -4

 .گردند متصل شبکه این به مطمئن
 زمین به عیب های جریان وقوع احتمال محاسبات، که صورتی در -5
 هادی یا و الیه چند های هادی از باید دهند می نشان را باال مقادیر با

 .شود استفاده باال اندازه با های

 این اعمال به نیاز که تجهیزاتی و ها شبکه ها، سیستم تعیین -1
 نمی کار این به مجاز یا بوده ارتینگ نصب به مجاز یا دارند شرایط
 .باشند

 به زمین های سیستم توسط باید که شبکه های هادی تعیین -2
 .شوند متصل حفاظتی زمین

 زمین سیستم اتصاالت موقعیت تعیین -3
 مورد الکترودهای و اتصاالت ها، هادی اندازه و نوع تعیین -4

 تجهیزات بندی هم و کردن زمین در استفاده
 کردن زمین و بندی هم های روش تعیین -5
 می که بندی عایق یا جداسازی حفاظت، تحت هایی موقعیت -6

 .گیرند قرار استفاده مورد ارت سیستم جانشین عنوان به توانند
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 زمین به اتصال سیستم در استفاده مورد و متداول الکترود نوع سه
  :از عبارتند

 ای صفحه الکترودهای -1
 ای میله الکترودهای -2
 ای تسمه الکترودهای -3

 ای صفحه الکترودهای
 ابعاد با مس جنس از صفحاتی الکترودها، نوع این استفادهاز برای

 از صفحاتی یا و میلیمتر 2 حداقل ضخامت و متر 1×./5 حداقل
  ضخامت و متر 1×./5 حداقل ابعاد با گالوانیزه فوالد جنس

 .شود می پیشنهاد میلیمتر 3 حداقل
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 ای میله الکترودهای
 فوالد یا مس جنس از هایی میله ای، میله الکترودهای از استفاده برای

 .شود می پیشنهاد گالوانیزه فوالد ویا نزن زنگ فوالد یا مس روکش با
 به مس پوشش با فوالد و مس جنس از ای میله های الکترود قطر

 فوالد جنس از هایی میله برای و میلیمتر 16 و میلیمتر 12 ترتیب
 .شود می پیشنهاد میلیمتر 16 گالوانیزه
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 ای تسمه الکترودهای
 ای میله یا ای صفحه الکترودهای نصب محل خاك که صورتی در

 مربوط های الیه به رسیدن و چاه حفر که ای گونه به باشد، سخت
 سیستم از توان می باشد، دشوار یا غیرممکن عمالً خاك

 الکترودها که صورت بدین .کرد استفاده ای تسمه الکترودهای
 .گیرند می قرار افقی صورت به خاك، در

 ضخامت با قلع روکش بدون مسی تسمه شکل به الکترودهایی از
 سطح با گرم گالوانیزه فوالدی تسمه یا و میلیمتر 2 حداقل مس

 مسی سیم حتی یا و (3/5×30) مربع میلیمتر 100 حداقل مقطع
 (میلیمتر 6/5 قطر) مربع میلیمتر 25 مقطع سطح با لخت

 .کرد استفاده افقی الکترود عنوان به توان می
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 کلیدهای با آشنایی 
 دیفرانسیلی  

 (جریان نشتی)
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MCB - Miniature Circuit breaker, is having overload and  

s.c. protection & used in domestic application 

 

MCCB - Moulded case Circuit breaker, is having overload and  

s.c. protection & used in Industrial application & Having  

high s.c. capacity 

 

RCCB : Residual current operated circuit breaker, is used  

for protection against electric shock 

 

ELCB : Earth leakage circuit breaker & is same as RCCB 

 

MPCB : Motor protection circuit breaker, is used for  

protection of motor, having s.c. and overload protection  

more effective to protect motor  
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MCB: miniature circuit breaker comes with max. 100A/10kA rating earlier 

but but now it is available for 125A/16kA  

rating. Based on thermal mechanism breaks the circuit under short circuit 

condition. 

MCCB: moulded case circuit breaker comes with upto 1000A/25kA rating. 

Based on thermal mechanism for overload protection of load and magnetic 

mechanism for instant tripping during short circuit. 

RCCB: residual current circuit breaker, basically a kind of ELCB which 

determines the difference between line and neutral current,whenever it 

crosses the set value it trips. 

Normally used in 3 phases while its single phase version is known as RCD. 

ELCB: earth leakage circuit breaker, basically used in DB incomer is of two 

types, current operated and voltage operated. In case of voltage operated 

one,the difference of potential is measured between grounded spikes and 

terminal, while in case of current operated one, you can call this a RCCB. 

MPCB: motor protection circuit breaker consist of separate contactors used 

for protecting motors under over current condition,which is generally caused 

due mechanical issues of motors.  
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 الکتریسیته ساکن
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 مواد که می شود ایجاد هنگامی معموال   ساکن الکتریسیته  

 به قالی، و کفش کف یا و پالستیک، و پشم مانند خاصی،

 الکترون ها که می شود سبب فرایند این .شوند مالیده یکدیگر

 دیگر ماده   سطح روی بر و شده کشیده ماده یک سطح از

 از تواند می سختی به یا و تواند نمی ولی .گیرند قرار

 .کند عبور عایق یا نارسانا یا غیرهادی جسم یک درون
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 با راهنمایی ی دردوره که نما، برق یا الکتروسکوپ

 برای ازآن که است ای ابزارساده شدید، آشنا آن ساختمان

 استفاده بارآن نوع وتعیین جسم یک بودن باردار دادن نشان

 می تشکیل فلزی ی میله ازیک الکتروسکوپ .شود می
  .است شده لحیم آن به طال نازک ی ورقه یک که شود
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 درشکل الکتروسکوپ فلزی کالهک به بارالکتریکی مقداری هرگاه

 ی تیغه .شود می توزیع طال ی ورقه و تیغه روی شود، داده باال

 و رانند می را یکدیگر باردارند، نوع یک چون طال ی ورقه و فلزی
  .شود می دور فلزی ی ازتیغه طال سبک بسیار ی ورقه
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 بارداربودن یک جسم تعیین -1

 تعیین رسانا یا نارسانا بودن یک جسم -2

 تعیین نوع باریک جسم باردار  -3
 مقایسه ی میزان باردو جسم باردار  -4

 آن توان می که است ای ابزارساده باردار الکتروسکوپ
 .برد کار به زیر چهارمنظور رابه

 الکتروسکوپ یک فلزی کالهک به را اگرجسمی مثال

 ی ورقه انحراف میزان در تغییری و کنیم باردارنزدیک
 .باراست بدون جسم که شود می نتیجه ندهد، رخ آن طالی
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 با مختلف مواد تماس قطع یا تماس براثر ساکن الکتریسیته

 .آید می وجود به یکدیگر

 شوند، می جدا یکدیگر از متفاوت جسم دو وقتی حقیقت در

 صورت مکانیکی عمل این ی وسیله به ها الکترون انتقال

 .شود می ساکن ی الکتریسیته شدن آزاد موجب و گیرد می

 بار دارای داده دست از را خود الکترون که جسمی

 بار دارای گرفته الکترون که جسمی و مثبت الکتریکی
 .گردد می منفی الکتریکی
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 به بستگی شود می جمع جسم یک روی بر که باری مقدار

 .دارد اطراف محیط عایقی خصوصیات و جسم ظرفیت

 یکدیگر از هوا ی وسیله به که باردار جسم دو مثال، برای

 ولتاژ تا پتانسیلی اختالف توانند می اند شده (عایق یا)جدا

 .آورند وجود به هوا شکست

 شود می بزرگ کافی اندازه به ولتاژ که است ای نقطه این

 به جسم دو بین هادی مسیر یک تا کند می یونیزه را هوا و

 اصلی خطر .شود تخلیه الکتریکی بار و آید وجود

 عایقی شکست از ناشی ی جرقه ایجاد ساکن الکتریسیته
 .است جسم دو بین موجود(الکتریک دی یا)عایق ی ماده

 دارای جسم یک لمس از پس خفیفی که الکتریکی شوک

 انسان به فرش، روی رفتن راه حال در زمین، به اتصال

 بر که اضافی الکتریکی بار از است نمونه ای می شود، وارد

 منتقل انسان بدن به فرش و انسان کفش بین اصطکاک اثر
 .می شود



2/17/2017 

146 

 ساکن الکتریسیته دارای زیر طرق به توانند می اجسام کلیه
 : شوند

 یکدیگر با تماس قطع یا تماس اثر در -1

 آنها به کشش اعمال یا فشار آمدن وارد اثر در -2

 شدن سرد یا گرم اثر در -3

 شدن خرد اثر در -4

 شدن تبخیر اثر در -5

 اصطکاک و سایش اثر در -6

 ءالقا اثر در -7
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 نقش ساکن الکتریسیته ایجاد برای صنایع در متعددی عوامل
 : از عبارتند آنها ترین معمول که دارد

 مشابه های مکانیزم و نیرو انتقال های تسمه از استفاده -1

 به ها روزنه یا ها کانال یا ها لوله از مایعات شدن جاری -2

 مخازن یا تانک داخل

 به و کردن مخلوط :غبار و گرد های توده حرکت و تولید -3

 پودرها کردن پر و زدن هم

 ها روزنه از گاز جریان -4

 نقلیه وسایل الستیک از استفاده -5

 منظور)انسان بدن روی بر الکتریکی بارهای شدن جمع -6

 (کارکنان
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 کار و سر اشتعال قابل مواد با که صنایعی در : مثال بطور

 چنین در .شود جدی خطراتی سبب است ممکن جرقه دارند،

 اشتعال سبب می تواند الکتریکی کوچک جرقه   یک صنایعی،

 در .آورد بار به مخربی نتایج و شده انفجار قابل مخلوط های

 لوله ها در که هم الکتریکی پایین رسانایی دارای سیاالت

 ممکن الکتریکی شدن باردار مشابه مکانیزم یک دارند، جریان
 .دهد رخ است
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 از جلوگیری ساکن، الکتریسیته های روش اکثر هدف

 ایجاد ی وسیله به الکتریکی بارهای تجمع یا شدن ذخیره

 برای الزم پتانسیل اختالف که این از قبل که است مسیری

 مجدد (ترکیب یا) پیوستن موجب شود، ایجاد جرقه تولید
 .گردد شده جدا بارها
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 :سه روش معمول برای رسیدن به این مقصود عبارتند از 

هم بندی و اتصال زمین 

مرطوب سازی 

یونیزاسیون یا تجزیه ی محیط اطراف 

 (هادی)استفاده از مواد انتی استاتیک 
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Many insulating materials such as fabric, paper, etc. can absorb small 

quantities of water when the atmospheric humidity is sufficiently high. 

Even in the case of materials that do not absorb water, a thin layer of 

moisture gets deposited on the surface due to humidity (e.g., plate glass). 
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Ionization can be produced by high-voltage electricity, by ultraviolet light or by 

open flames. Various devices using a step up transformer operating on mains 

supply and producing high electric fields are commercially available. Due care is 

needed however to address safety issues arising out of the use of high voltage. 
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 توسط ها الکترون ازتجمع که لباسی و رسانا کفش از استفاده مشابه، طور به

  الکترون تجمع خواص با مواد همچنین، .کند می جلوگیری کار محل در شخص
  .شود استفاده باشد الزم که جا هر باید تر پایین

 را ها دستگاه (IC) مدارمجتمع تواند می آنها تخلیه و ها الکترون استاتیک تجمع

 اجزای یا و دستگاه، این ساخت مسئولیت که هایی بخش بنابراین .نماید تخریب

 از استفاده .شوند طراحی مناسب احتیاطی مالحظات با باید دارند، را آن سازنده

 مونتاژ کارگاه در بندی هم های هادی از استفاده و زمین به هدایت سیستم

   .کند جلوگیری مدار های بخش به اپراتور شارژبدن انتقال از تواند می تجهیزات

 

 را بار تدریجی افزایش تواند می پوشش با کف یا استاتیک آنتی کفپوش از استفاده

 را نقطه دو بین که زمانی شود اهم مگا 1 از کمتر باید کف مقاومت .دهد کاهش

 زمان، همان در .باشد موثر روش این برای جدا هم از متر 1 حدود گیری اندازه

 .شود Ω  25000 از بیش باید مقاومت پرسنل به شوک از جلوگیری برای
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1. Smoke particles pick up a negative charge.  

2. Smoke particles are attracted to the collecting 

plates.  

3. Collecting plates are knocked to remove the 

smoke particles.  
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Earthing (grounding) of multiple isolated parts with a single monitoring system 
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با تشکر و سپاس از توجه و 
 صبوری شما عزیزان 

09155158719 
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