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 :چکیده

هاي قدرت به علت وجود اضافه ولتاژهاي موقت و گذرا و همچنین آسـیب   بروز اتصال کوتاه در سیستم

به هنگام وقوع خطاي فـاز بـه زمـین، ولتـاژ فازهـاي سـالم       . دیدن برخی تجهیزات پیشامدي عادي است

زمـین کـردن مـوثر نقـاط نـول در      . یابد بدنه تجهیزات به مقدار قابل توجهی افزایش می نسبت به زمین و

  .شود سیستم قدرت باعث کاهش این اضافه ولتاژها می

شود و باعـث   در اثر بروز خطاي اتصال کوتاه فازبه فاز و یا فاز به زمین، جریان زیادي به زمین داخل می

شـود و ممکـن اسـت کارکنـان را در      رگی در محوطه پست میبه وجود آمدن گرادیان پتانسیل سطحی بز

هـاي آن   وجود شبکه زمین با فاصله مناسب بین هادي. معرفی شوك ناشی از ولتاژ گام یا تماس قرار دهد

هاي زمین  ترین پارامترهایی که در طراحی شبکه از مهم. باعث کاهش گرادیان پتانسیل سطحی خواهد شد

اژ حلقه، ولتاژ گام، ولتاژ تماسی و مقاومـت شـبکه زمـین اشـاره کـرد کـه بـا        توان به ولت مدنظر است می

نامه مطالعـه و   هدف اصلی این پایان. آیند طراحی شبکه زمین مناسب، این پارامترها تا حد مجاز پایین می

هاي فشار قوي و مراحل طراحی یک سیستم زمین مناسب  معرفی انواع سیستم زمین به کار رفته در پست

در این بررسی آنچه را که یک مهندس قدرت براي طراحی سیستم زمین بایستی بداند آورده مـی  .اشدب می

ها، به ارائه یک نمونـه عملـی    پس از بیان و شرح پارامترهاي شبکه زمین و بیان روابط مربوط به آن. شود

  .پردازیم هاي سیستم زمین می محاسبه سیستم زمین پرداخته و در نهایت به آزمون
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  :مقدمه -1-1

ي زمینی، تأمین ایمنی کافی براي کسانی است که بـا   هیزات و ایجاد شبکههدف اصلی از اتصال زمین تج

همچنین تأمین حفاظت کافی براي تجهیزات الکتریکی در برابر زوال یا . باشند این تجهیزات در تماس می

هـاي   ها و عملیات مهندسی پسـت  لذا بخشی از طراحی. باشد ها از دیگر اهداف شبکه زمین می خرابی آن

باشـد بـه    هاي فلزي مـی  فشار قوي و اسکلتي تجهیزات  ي، طراحی سیستم زمین و اتصال بدنهفشار قو

ولتاژ یکسانی، معادل بـا ولتـاژ زمـین واقـع     ي تجهیزات نصب شده بر روي زمین، تحت  این ترتیب، کلیه

ـ . شوند می ه روابـط  در این فصل برآنیم تا عالوه بر تعاریف اصلی و بیان و شرح پارامترهاي شبکه زمین ب

  .ها نیز بپردازیم مربوط به آن

  ضرورت احداث شبکه زمین -1-2

در فواصـل هـوایی   هاي فشار قـوي، بـه صـورت بـروز قوسـی الکتریکـی        بروز خطا و اتصالی در پست

بـروز  . باشـد  مـی  امکـان پـذیر  فشار قوي به تجهیزات فاز و یا در پی صدمه  -زمین، فاز -ایزوالسیون فاز

محـیط،  قطـع و وصـل کلیـدها، آلـودگی     ظهور اضافه ولتاژهـاي مـوجی صـاعقه،    قوس الکتریکی در پی 

 -بروز قوسی الکتریکی و اتصـال کوتـاه فـاز   . دهد روي می... جایی هادي، اضافه ولتاژهاي موقت و    جابه

هـاي مقـره، جریـان     هـا و زنجیـره   ي هوایی ایزوالسیون و یا در سطح خارجی ستون زمین در طول فاصله

وجود مقاومـت در نقطـه خطـا و در مسـیر جریـان،      . سازد زمین را به سمت زمین برقرار می -فازاتصالی 

ظهور مقاومت . یزات خواهد شدي تجه ي اتصال و بدنه موجب کاهش جریان خطا و ایجاد ولتاژ در نقطه

ـ  ) هاي فلزي و زمین ، پایهز طریق محل قوسا(ر و نامشخصی در مسیر جریان زمین متغی ر با اشـکاالت زی

  :همراه خواهد بود

  هاي حفاظتی ناشی از کاهش جریان خطا و ضریب اطمینان ایجاد اختالل در عملکرد سیستم و رله) الف
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  .بینی شده افزایشی ولتاژ در فازهاي سالم تا بیش از مقدار مجاز و پیش) ب

  ر جریان خطاقابل مالحظه در نقطه اتصالی و در بدنه تجهیزات واقع در مسیظهور ولتاژ الکتریکی ) ج

بروز اشکاالت فوق و تغییرات حاصل در مقاومت مسیر جریان زمین، از عدم ارتباط و اتصـال الکتریکـی   

الکتریکـی بـین    بـا بـروز قـوس    .شود اسکلت فلزي با زمین ناشی میي تجهیزات و  مطمئن و قطعی بدنه

یان اتصالی از طریق بدنـه  تحت ولتاژ با بدنه فلزي تجهیزات، در سطح خارجی ستون مقره، جرهاي  هادي

برقـراري جریـان   . گـردد  شده و در نهایـت وارد زمـین مـی   و اسکلت فلزي، وارد آرماتورهاي فونداسیون 

الکتریکی در مسیر فوق، با مقاومت اهمی همراه خواهد بود که آن هم به نـوع خـاك در مسـیر جریـان و     

شـود   بودن مقاومت فوندانسیون باعث میزیاد . فوندانسیون با خاك مجاور آن بستگی دارد فیت تماسکی

  .اي در سطح فوندانسیون ایجاد شود تا با برقراري جریان اتصالی، ولتاژ قابل مالحظه

. تواند خطرات زیادي را براي افرادي که در تماس با تجهیزات شبکه هسـتند، ایجـاد نمایـد    این ولتاژ می

ات، با ایجاد ارتبـاط و اتصـال الکتریکـی بهتـر و     ها و بدنه تجهیز مقاومت حداقل براي فوندانسیونتأمین 

هاي مسـی متعـدد    ي درونی زمین از طریق هادي با الیه... تر تجهیزات فشار قوي، اسکلت فلزي و  مطمئن

با رطوبت نسـبتاً  (هاي قرار داده شده در الیه درونی خاك و در عمق مناسب  هادي. پذیر خواهد بود امکان

با عنوان سیستم زمـین یـا شـبکه زمـین مرسـوم      ) م و مستقل از تغییرات جويثابت در امتداد افقی و قائ

بنابراین مفهوم سیستم زمین عبارت است از سطحی که در زیرزمین یا نزدیک استقرار تجهیزات . باشد می

وجـود  . ي نقاط آن سطح پتانسیل کم و نزدیک صفر داشـته باشـد   شود به نحوي که همه در نظر گرفته می

هاي وسایل متصل به شبکه زمین تحت ولتاژ زمین قرار بگیرند  ي قسمت شود که همه عث میاین سطح با

شرایط زمین بایـد بـه نحـوي باشـد کـه      . شوند ها هم پتانسیل زمین می و بدین ترتیب اپراتورها و پرسنل
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ن رخ چه اتصال کوتاهی در نزدیکـی ایـن زمـی    در نقاط مختلف آن، اگر چنانعالوه بر یکسان بودن ولتاژ 

  .بدهد، اختالف پتانسیل زیادي که باعث ایجاد شوك و یا مجروح شدن اشخاصی شود به وجود نیاید

  :شبکه زمین و پارامترهاي آن -1-3

هاي موازي در سطح پسـت و در عمـق مناسـب     اي از هادي به هنگام اجراي یک پست فشار قوي، شبکه

همچنـین  . کتریکـی پتانسـیل زمـین را داشـته باشـد     گردد تا از نظر ال دفن می) متر 5/1تا  3/0در حدود (

هایی با طول متناسب با مقاومت خاك به طور عمودي در زمین قرار گرفته و به شـبکه زمـین متصـل     میله

، ماننـد  نـه تجهیـزات و سـطوح فلـزي در دسـترس     بد. تا مقاومت معادل شبکه زمین کاهش یابد. شود می

هاي  هاي فلزي به میله اسکلت. گردد شبکه زمین متصل می هاي مناسب به هاي فلزي، توسط هادي اسکلت

هاي بتونی ارتبـاط داشـته و در مجمـوع باعـث کـاهش مقاومـت سیسـتم زمـین          در پیفلزي به کار رفته 

در صـورت اتصـال بـه شـبکه     دار،  هـاي زره  کابـل  شیلدهاي محافظ خطوط انتقال انرژي و سیم. گردند می

و کـاهش بیشـتر مقاومـت    . آورنـد  اي عبور جریان زمین به وجود میزمین، مسیرهاي موازي دیگري را بر

 اي طراحی و اجرا گردد که افزایش بایست به گونه سیستم زمین در یک پست می. شوند زمین را سبب می

پتانسیل شبکه زمین را در یک سطح قابل قبول محدود نمـوده و بـدین وسـیله ایمنـی پرسـنل، سـالمت       

  .اقی ماندن تجهیزات پست در شرایط عادي و شرایط وقوع خطا تأمین گرددتجهیزات و نیز در سرویس ب

  :هاي زیر را برآورده نماید بایست نیازمندي به طور کلی سیستم زمین می

  :ارائه مقاومت کوچک از طرف سیستم زمین -

الوه مولفه صفر دیده شده در نقطه اتصالی مقداري کوچک داشـته و عـ   شود تا امپدانس این امر باعث می

خطاي فاز به زمین، اضافه ولتاژهاي ایجـاد شـده در    هاي تشخیص لکرد مطمئن و سریع رلهبر تضمین عم
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  نتیجه گیري

 .هاي قدرت الکتریکی به وسیله الکترودهایی که در خاك دفن شده اند به زمین متصل می شوند سیستم

فلزي مدفون در  که از نظر الکتریکی به سازه هاي در حالت کلی یک سازه وقتی زمین نامیده می شود

مسیر هدایت جریان الکتریکی به زمین  نامیده می شوند و) سیستم زمین( این سازه ها. زمین وصل شود

تامین ایمنی کافی براي  ایجاد شبکه زمین، هدف اصلی از اتصال زمین تجهیزات و .را تهیه می کنند

  .کسانی است که با این تجهیزات در تماس می باشند

اندازه گیري خصوصیات شبکه زمین  و رساله براي محاسبه وبدست اوردن پارامترها روابطی که در این

بیان شده است مطابق با استانداردهایی است که در کشور مورد استفاده بوده و توسط شرکت توانیر در 

 این روابط در عمل براي طراحی شبکه زمین  مورد استفادهدسین طراح قرار گر فته است بنابراختیار مهن

روابط بیان شده کامال تجربی بوده و تو سط افراد مختلفی بد ست امده اندو درستی ان ها  .قرار  می گیرد

روش . با انجام ازمایشات و اندازه گیري هاي متفاوت ومقایسه ان ها با مقادیر واقعی بررسی شده است 

طرح خاصی را فرض مهندس طراح باید یک .طراحی سیستم زمین پست برق به سبک تکراري می باشد

  .کرده و سپس آن طرح را مورد بررسی قرار دهد
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