
99
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
7 

ان
ست

زم

34

ین
زم

م 
ست

سی
ت 

وم
مقا

ی 
یر

ه گ
از

ند
ا

اندازه گیری مقاومت سیستم زمین

قباد نوروزی 
کارشناس ارشد برق قدرت 

چکیده 
یکی از مهم ترین نکات بازرسی برق در ساختمان ها، بازدید و تست 
دوره ای سیستم زمین برای اطمینان از عملکرد درست آن  و رله ی 
زمین  اجرای سیستم  از  بعد  این که  به  توجه  با  است.  جان  محافظ 
کف سازی   .... و  تجاری  مسکونی,  ساختمان های  در  ارت  چاه  و 
نقاط  به  دوره ای، دسترسی  برای تست های  و عماٌل  انجام می شود 
مختلف سیستم زمین و یا فضای الزم برای کوبیدن میله ها ی ارت 
وجود ندارد و تنها یک خروجی از سیستم زمین )چاه ارت( به طرف 
کنتورهای اصلی برق داریم و برای انجام تست 3 نقطه ای با ارت 
شرایط  تشریح  ضمن  مقاله  این  در  بنابراین،  نیست؛  مناسب  تستر 
نقاط مختلف  به  برای دسترسی  راه کارهای مناسب  و روش تست، 
زمین  مختلف  نقاط  در  قبل  از  که  ارت  میله های  و  زمین  سیستم 

ساختمان برای تست نصب و پوشیده شده، معرفی می کند. 

کلمات کلیدی 
مقاومت  اندازه گیری  زمین،  مقاومت  زمین،  سیستم  زمین،  الکترود 

زمین، روش سه نقطه ای تست، چاه ارت، میله  ی ارت

مقدمه 
زمین  شبکه های  تست  و  بازدید  دستورالعمل های  به  توجه  با   
مدارهای  درستی  از  اطمینان  برای   ،.... و  مسکونی  ساختمان های 

و  افراد  حفاظت  و  ایمنی  ایجاد  در  آن ها  عملکرد  و  زمین  اتصال 
تجهیزات در زمان اتصالی، باید بازدید و تست سیستم زمین به صورت 
الکترود  کوبیدن  که  مواقع  بعضی  در  متأسفانه  شود.  انجام  دوره ای 
موضوع  ساختمان های  مشاعات  فضای  در  اندازه گیری  برای  زمین 
اندازه گیری  ندارد،  وجود  ایران  ساختمان  ملی  مقررات   13 مبحث 
به صورت دقیق انجام نمی شود و معمواًل نتایج قابل اعتماد و استناد 
نیست؛ بنابراین، ارائه ی یک روش تقریبا اجرایی در این گونه مواقع 
و  اجرایی  روش  تشریح  با  مقاله  این  در  می رسد.  نظر  به  ضروری 

معمول تست های سیستم زمین و با توجه به اصول اندازه  گیری 
راه کارهای مناسب برای تست در جاهایی که امکان کوبیدن میله ی 

ارت وجود ندارد، ارائه می دهد. 

1- تشریح روش تست سه نقطه ای 
 از بین روش های اندازه گیری مقاومت شبکه ی زمین، بهترین روش 
اندازه گیری همان شیوه ی افت ولتاژ یا fall of  potential  است 

که در شکل های شماره ی 1 و 2 نشان داده شده است.  
 

اصول کار این است که یک جریان با فرکانس حدود 100 هرتز به 
وارد می شود  زمین  به   C الکترود  و  از طریق دستگاه  مربعی  شکل 
به   )E(ارت از طریق صفحه ی  و  عبور کرده  زمین  از  این جریان  و 
دستگاه برمی گردد. این جریان در زمین افتی ایجاد می کند که افت 
اندازه گیری   P الکترود  به وسیله ی  و  است  ارت  چاه  به  نسبت  ولتاژ 

* عنوان اصلی مقاله: اندازه گیری مقاومت سیستم زمین ساختمان ها بدون کوبیدن الکترود زمین
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می شود. میزان این افت تقسیم بر جریان ارسالی بر حسب Ω است 
که دستگاه نشان می دهد و همان مقاومت چاه ارت است.

شکل 1 

شکل 2

   مهم ترین نکته در این روش فواصل میخ های C و P از چاه یا 
مؤثری  نقش  اندازه گیری ها  در  که  است  اندازه  گیری  مورد  شبکه ی 

دارد.
   اگر سیستم موردنظر یا همان X یک میله ی اصلی ارت )چاه ارت( 
باشد، الکترود Y را به فاصله ی 30  تا 50 متر دورتر از میله ی اصلی 
ارت می کوبیم و الکترود Z را هم وسط یعنی C½ کوبیده و با استفاده 
از دستگاه ارت تستر روش سه نقطه عدد مقاومت زمین را می خوانیم. 
در مرحله ی دوم 5 متر الکترود Z را به سمت X نزدیک کرده و عدد 
دوم را خوانده و در مرحله ی سوم 5 متر به سمت Y رفته و عدد سوم 
را می خوانیم. از 3 عدد به دست آمده اگر اعداد خوانده شده نزدیک به  
هم باشند و اختالف آن ها بیش از 5% نباشد، میانگین 3 عدد خوانده 
شده همان R شبکه یا صفحه ی ارت است، اگر اعداد با هم اختالف 
زیادی داشتند، بایستی فاصله ی C را بیش تر و آزمایش را تکرار کنیم.

2- روش تست  %۶2
اساس این روش )شکل 3( مانند باال است، با این تفاوت که فاصله ی 
 ES الکترود ولتاژ تا سیستم ارت اندازه گیری شده که در شکل زیر با
تا  جریان  الکترود  فاصله ی  درصِد   62 باید  است،  شده  داده  نشان 

سیستم ارت یعنی EH  باشد.

 شکل 3

جمله  از  استانداردها  اکثر  توصیه ی  و  تأیید  مورد  روش  این 
استانداردهای BS و IEEE است و اخیراً در تمام پروژه ها از این روش 

برای اندازه گیری مقاومت شبکه های ارت استفاده می شود.
افزایش  با  بیش تر  چاه  تعداد  با  سیستم هایی  برای  روش  این     

فاصله ی EH حتی تا چند صد متر  قابل انجام است.
 P مقاومت( بر حسب( R به طور کلی، در صورتی که بتوان منحنی   
)فاصله( را ترسیم کرد و در اطراف C%62=P تغییرات R کم باشد 
آمده  به دست  عدد  برسیم،  منحنی  تخت  قسمت  به  اصطالح  به  یا 
درست است؛ در غیر این صورت، بایستی C را افزایش داده و دوباره 

منحنی را رسم کنیم.
   توجه شود که میزان کوبیدن الکترودهای تست چندان به صحت 
را بیش  میله ها  بایستی  برعکس  آزمایش کمک نمی کند و  و دقت 
آب  ریختن  عوض،  در  ولی  نکوبیم؛  خاک  درون  سانتی متر   20 از 
را   واقعی تری  عدد  و  برد  می  باال  را  آزمایش  دقت  الکترودها  پای 

اندازه گیری می کنیم.
   این روش برای شبکه های زمین گسترده شامل چندین میله یا چاه 
ارت که در فاصله های مختلف نصب شده و به هم متصل شده اند 
به  است؛  انجام  قابل  نیز  پست ها  زمین  توری  شبکه ی  هم چنین  و 
شرطی که بتوان به قسمت تخت منحنی رسید که الزمه ی این کار 

سیم کشی در طول های زیاد است.
 

3- اندازه گیری مقاومت شبکه ی زمین به روش دو الکترودی 
)ارت مرده(

الکترود امکان پذیر نیست و یا فضای  اوقات که کوبیدن  در بعضی 
الزم برای سیم کشی و کوبیدن میله ها وجود ندارد، در صورتی که 
آب  گسترده ی  لوله کشی  سیستم  یک  مزبور  ارت  میله ی  نزدیک 
مدفون، فونداسیون گسترده و یا سیم نول وجود داشته باشد به راحتی 
و بدون کوبیدن الکترود می توان مقاومت شبکه ی ارت را با تقریب 
باالیی به دست آورد. روش کار به این صورت است که یک سیم از 
چاه ارت به دستگاه ارت تستر وصل می کنیم و یک سیم هم از سیم 
نول یا ارت گسترده به دستگاه می آوریم و دستگاه را در حالت دو 

نقطه  قرار داده و تست را انجام می دهیم )شکل 4(.
نیست، ولی روش  نقطه  اندازه ی روش 3  به  آزمایش  این     دقت 
بسیار ساده ای است و معمواًل جواب قابل قبولی خواهد داد و مقدار 

به دست آمده بیش تر از مقدار واقعی است.

شکل 4
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4- اندازه گیری بدون کوبیدن میله    
این روش بسیار عملی و مفید است و نیازی به کوبیدن الکترود ندارد. 
در این روش به دستگاه مخصوصی با دو انبرک یا کلمپ نیاز است. 
به وسیله ی یکی از انبرک ها که دور سیم زمین حلقه می زند، ولتاژی 
به سیم زمین القا می شود و به وسیله ی حلقه ی دوم که این نیز در 
همان محل چفت می شود جریان عبوری از حلقه ی زمین ناشی از 
این ولتاژ اندازه گیری شده و صفحه ی دستگاه حاصل تقسیم این دو 

یعنی مقاومت شبکه ی زمین را نشان خواهد داد )شکل 5(.
   این روش به طور مشخص برای مواقعی که چند میله یا چاه ارت 
با هم موازی شده و تشکیل یک شبکه ی ارت گسترده و موازی را 

داده اند بسیار کاربردی است.
   این روش بسیار عالی است و در زمان کمتری می توان سیستم را 
تست کرد. فقط قیمت دستگاه گران است و تنها کلمپ های آن به 

اندازه ی یک دستگاه تست 3 نقطه قیمت دارد.
   نکنه ی جالب در مورد اکثر دستگاه های کلمپی این  است که امکان 

تست بروش 2 پین در آن ها وجود ندارد.

شکل 5

شکل )6( روش تست را به طور شماتیک نشان می دهد.

  شکل 6

قبل  از  که  ارت  میله ی  از  استفاده  با  اندازه گیری  روش   -5
اصلی  )روش  است.  شده  نصب  ساختمان  مختلف  نقاط  در 

پیشنهادی در این مقاله(
این روش مانند روش سه نقطه ای است با این تفاوت که نیازی به 
کوبیدن میله ی ارت در محدوده تست نیست و از میله های ارتی که 
از زمین نصب و  نقاط خاص  از قبل در زمان ساخت ساختمان در 
به وسیله ی منهول پوشیده شده است استفاده می شود. میله های ارت 
به طور  قابل دسترسی هستند  دریچه ها  به وسیله ی  مدفون شده که 
معمول جنس فوالد با روکش مس مرغوب دارند که با مرور زمان 

خوردگی در آن ها به وجود نمی آید.
   یادآور می شوم که میله های ارت مدفون شده باید تا  نم طبیعی خاک 
در زمین کوبیده شوند و خروجی آن ها به صورت یک اتصال ساده ی 

میله ای در منهولی که به همین منظور درست شده، پوشیده و مدفون 
شود. درب  منهول می تواند به صورت ثابت یا متحرک ساخته و نصب 

شود تا از نظر زیبایی و کف سازی محوطه مشکلی ایجاد نکند.

 شکل 7
در شکل شماره ی 7 سیستم مورد تست X یک میله ارت اصلی )چاه 
ارت( و یا خروجی چاه ارت است که معمواًل نزدیک چاه ارت و تابلو 
کنتورها است. الکترود Y را به فاصله ی30 تا50 متر دورتر از میله ی 
اصلی ارت در زمین و در یک جهت معین که امکان داشته باشد کوبیده 
و به وسیله ی یک دریچه ی بازدید در زمین مدفون می کنیم. الکترود یا 
میله ی ارت Z را هم در وسط مسیر الکترود Y  از میله ی ارت اصلی 
کوبیده و در زمین با استفاده از دریچه ی بازدید مدفون می شود. حال در 
فاصله ی بین الکترودهای ZY و ZX   به فاصله ی 3 تا 5 متر با توجه به 
متراژ زمین ساختمان چندین میله ی ارت دیگر در همان راستا در زمین 
کوبیده و نصب می شود و در آخر، مدفون می شوند بعد از کف سازی و 
بعدها در زمان تست  با باز کردن دریچه ی منهول ها و اتصال آن ها 
به دستگاه ارت تستر می توانیم تست سیستم زمین را انجام دهیم. اگر 
الزم باشد محل الکترود Z را به سمت X نزدیک کرده و از میله ی ارت 
استفاده  کرده ایم،  نصب  زمین  در  قبل  از  که  دیگری  شده ی  مدفون 
می کنیم. در مرحله ی بعد اگر الزم باشد به سمت Y رفته از الکترود 
دیگری که از قبل نصب شده استفاده می شود و با استفاده از روش سه 
نقطه ای می توانیم به راحتی مقدار مقاومت سیستم زمین را بعد از اتمام 
ساخت ساختمان و سال های بعد به صورت دوره ای اندازه گیری و تست 
می کنیم و نیازی به تخریب یا کوبیدن مجدد میله ی ارت و حرکت به 

سمت خارج از ساختمان نخواهیم داشت.
   در ساختمان هایی که امکان کوبیدن و دفن بیش تر میله ی ارت 
وجود دارد، می توانیم در یک مسیر دیگر نیز این کار را انجام دهیم. 

با انجام این کار می توان دقت اندازه گیری را باال برد.

نتیجه گیری 
به طور معمول، بعد از پایان عملیات ساختمانی به علت محدودیت فضا و عدم 
امکان کوبیدن میله ی ارت در فضای مشاعات ساختمان برای اندازه گیری 
سیستم زمین این تست انجام نمی شود و اطالع دقیقی از وضعیت عملکرد 
صحیح  سیستم زمین وجود ندارد. برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود از 
میله های ارتی که از قبل در فضای ساختمان نصب و به وسیله ی دریچه ی 

بازدید دفن شده است و قابل دسترس است، استفاده شود.
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