
 
 

 

 

  :ارتينگ

جرم اصلي زمين ، به عنوان يك مرجع ثابت و غير قابل تغيير پتانسيل(صفر) مي تواند براي تمامي سيستم هاي الكتريكي، 
  .الكترونيكي و مخابراتي كه به نوعي به زمين نياز دارند، بكار گرفته شود

كه هاي ديتا و مخابرات از نظر در عمل بدنه هادي تجهيزات الكتريكي از نقطه نظر حفاظتي و سيستم هاي الكترونيكي شب
عملكرد آنها، به طور مستقيم و هادي هاي فعال نيز از طريق ارسترهاي حفاظتي به اين مرجع ثابت پتانسيل(زمين) متصل مي 

بايست موجب قطع به موقع تجهيزات حفاظتي در هنگام اتصاليهاي زمين و خطاهاي حادث شوند. يك سيستم زمين خوب مي
؛ ناشي از القائات  در سيستم تغذيه شده و با كاهش ولتاژ گام و تماس در مواقع بروز اختالف پتانسيل هاي خطرنا
  .، حفاظت انسانها و تجهيزات را تضمين نمايد (ESD) و تخليه الكتريسته ساكن (LEMP) الكترومغناطيسي

 : باشدچاه ارت و زمين مناسب از دو بابت حائز اهميت مي احداث سيستم هاي ارتينگ ،

 . طراحي مناسب  
 اجرا توسط افراد مجرب كه دانش و آگاهي در اين زمينه را داشته باشند .  

   مورد توجه قرار گيرد . لزوم داشتن يك سيستم ارتينگ مناسب اهميت و الزم است به همه اينها قبل از پرداختن اما 

كمتر به اين امر   تاسفانه در كشور ماميتوان گفت در مقايسه با كشور هاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه ،م
اقداماتي   در بخش هايي  البته اخيرا  بخصوص در بخش منازل،كارگاه ها و صنايع كوچك .  پرداخته شده است.  (ارتينگ)  مهم

تصورشان از ارتينگ پنهان   گاهي توسط افراد نا آگاه كه  صورت گرفته ولي در مرحله اجرا بهيچ وجه جدي گرفته نشده است و
؛ است و كردن فني كافي در اين خصوص نداشته، انجام گرفته و با آن علمي بر خورد نشده است   اطالعات  شيء رسانا در زير خا

واين درحالي است كه همه ما حداقل يك بار گرفتار ولتاژهاي سرگردان داخل لوازم برقي خانگي مان و گزيدگي توسط   . 
در صورتي كه ميتوان با صرف هزينه نا چيزي براي هميشه از شر اين مزاحمت  ;  شده ايم  برق گرفتگي  به عبارتي  الكتريسته و

  ها ، رها شده و ايمني را در مجاورت با الكتريسته به همكاران ،خانواده و فرزندان خود هديه نمود .

  به طور خالصه اهداف بكارگيري سيستم ارتينگ يا گراندينگ عبارتند از :

  انالف ـ حفاظت و ايمني جان انس

  ب ـ حفاظت و ايمني وسايل و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي

  ال جهت كارج ـ فراهم آوردن شرايط ايده

  د ـ جلوگيري از ولتاژ تماسي

  ه ـ حذف ولتاژ اضافي

  و ـ جلوگيري از ولتاژهاي ناخواسته و صاعقه

   ز ـ اطمينان از قابليت كار الكتريكي

   



 
 

 

   

  صنايع : لزوم استفاده از سيستم ارتينگ در

شود ، اهها ، اضافه ولتاژهاي توليد شده در بدنه كه باعث صدمه ديدن دستگاهها و افراد ميبه منظور حفاظت افراد و دستگ
؛ ناشي از برخورد صاعقه را بايد در جايي خنثي نمائيم . به همين منظور استفاده از  همــــچنين ولتاژهاي بسيار زياد و خطرنا

وه با افزايش استفاده از دستگاههاي الكتريكي و سيستمـــهاي سيستم ارت و حفاظت از تجهيزات بسيار الزم و ضروري است بعال
   ديجيتالي و حساس ، لزوم بازنگري در طراحي ، نصب و نگهداري سيستمهاي حفاظتي گراندينگ وجود دارد .

وتاه اتصال ك همانطور كه اشاره شد ولتاژهاي ناخواسته كه به هر دليلي (صاعقه ،  الف ـ حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها:
لقوه بسيار زياد اعم از مالي و جاني در بر دارد، بايد از طريق يك مسير امن كه او...) برروي تجهيزات بوجود آيد، والبته خطرات ب

  همان يك سيستم ارتينگ مناسب وكارامد ميباشد از مدار خارج شده و خنثي گردد .

شده در سايت و كاركرد صحيح آنها  تانسيل بودن تجهيزات نصبجهت هم پ   :  شده هم پتانسيل بودن تجهيزات نصب  ب ـ 
بخصوص تجهيزات ديجيتال و انتقــــــــال ديتا و با توجه به بكارگيري تجهيزات كامپيوتري جديد الزم است به موضوع ارت 

هيزات كامپيوتري و روش اجراي اصولي آن اهميت بيشتري داده شود تا در آينده از آسيب رسيدن به نيروي انساني و تج
   پيشگيري شده و از عملكرد صحيح تجهيزات اطمينان داشته باشيم .

  اشد :بچاه ارت و زمين مناسب از دو بابت حائز اهميت مي احداث سيستم هاي ارتينگ ، باشيد قبال گفتيم خاطرداشته اگر به

  طراحي مناسب  -۱
  بي شك بسيار ضروري و حايز اهميت است . جمع آوري و داشتن اطالعات براي طراحي يك زمين مناسب

  اين اطالعات به دو دسته تقسيم ميشوند: 

جهت بدست آوردن اطالعات مربوط به سايت   الف ) اطالعات مربوط به سايت و محل اجرا : ضرورت انجام عمليات بررسي ميداني
مل موارد متعددي ميباشد كه مهمترين آن مطابق استاندارد، كه قبل از انجام طراحي بايستي از سايت جمع آوري گردد،شا

؛ و اندازه گيري مقاومت الكتريكي زمين است .   آزمايش خا

  ب ) اطالعات مربوط به سازه و تجهيزاتي كه در آن به كار ميرود.

  ود.منياز و كارآمد طراحي ن كه حد اقل با داشتن اين اطالعات ميتوان يك سيستم ارت مناسب باسايت مورد نظر ،با اهم مورد

  اجرا: -۲ 
  بيان آنها ميپردازيم: بطور كلي جهت اجراي ارت و سيستم حفاظتي دو روش كلي وجود دارد كه ذيًال به

  ـ زمين عمقي :۱
  در اين روش كه يك روش معمول مي باشد از چاه براي اجراي ارت استفاده مي شود . كه اصطالحا به آن چاه ارت مگويند .

  زمين سطحي: -۲
معموال در عمق حدود   آنها وجود ندارد) و يستم ارت در سطح زمين (براي مناطقي كه امكان حفاري عميق دردر اين روش س

  . و روش هاي مختلف دارد سانتيمتر اجرا مي گردد ۸۰
  


