
          
  
  

 ٢۴/٠٢/١٣٩١: تاریخ                                                                                                              
   ٣٩٩١:شماره                                                                                                           

    :پيوست                                                                                                              
 
  

  بنام خدا
  

  :ارت
  :باشد  زمين مناسب از دو بابت حائز اهميت مي يوتریدر سايتهاي کامپ

  الف ـ حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها
  شده در سايت و آارآرد صحيح آنها بخصوص  ب ـ هم پتانسيل بودن تجهيزات نصب

  تجهيزات ديجيتال و انتقال ديتا
موضوع ارت و روش اجراي اصولي آن اهميت بيشتري داده جديد  الزم است به  يوتریتوجه به بكارگيري تجهيزات کامپ با

  شود تا در آينده از آسيب 
  .تجهيزات اطمينان داشته باشيم پيشگيري شده و از عملكرد صحيح  يوتریبه نيروي انساني و تجهيزات کامپ رسيدن

  
  :لزوم استفاده از سيستم ارت 

باعث صدمه ديدن دستگاهها و افراد گاهها ، اضافه ولتاژهاي توليد شده در بدنه آه به منظور حفاظت افراد و دست
را بايد در جايي خنثي  يوتریناشي از برخورد صاعقه با دآلهاي کامپ خطرناكشود ، همچنين ولتاژهاي بسيار زياد و  مي

الزم و ضروري است بعالوه با افزايش به همين منظور استفاده از سيستم ارت و حفاظت از تجهيزات بسيار . نمائيم 
لزوم بازنگري در طراحي ، نصب و نگهداري سيستمهاي حفاظتي استفاده از سيستمهاي ديجيتالي و حساس ، 

  گراندينگ وجود دارد 
  

  :به طور خالصه اهداف بكارگيري سيستم ارتينگ يا گراندينگ عبارتند از 
  الف ـ حفاظت و ايمني جان انسان

  ايمني وسايل و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي ب ـ حفاظت و
  ال جهت آار ج 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 آار الكتريكي
  
  
  

  :روشهاي اجراي ارت يا زمين حفاظتي 
  

بيان آنها ، موارد استفاده و بطور آلي جهت اجراي ارت و سيستم حفاظتي دو روش آلي وجود دارد آه ذيًال ضمن 
  .گردد  بيان ميتجهيزات مورد نياز هر روش و نحوه اجراي هر يك 

  
  :ـ زمين عمقي ١

  .در اين روش آه يك روش معمول مي باشد از چاه براي اجراي ارت استفاده مي شود
  
  :ين سطحيزم -٢

و يا در عمق حدود ) آنها وجود نداردبراي مناطقي آه امكان حفاري عميق در (در اين روش سيستم ارت در سطح زمين 
  . سانتيمتر اجرا مي گردد ٨٠



          
  در چه شرايطي از روش سطحي براي اجراي ارت استفاده نمائيم ؟

  :در مكانهايي آه  
  .جود داشته باشد ـ فضاي الزم و امكان حفاري در اطراف سايت و

  .ـ ارتفاع از سطح دريا پائين باشد مانند شهرهاي شمالي و جنوبي آشور 
  .ـ پستي و بلندي محوطه سايت آم باشد 

  .ـ فاصله بين دآل و سايت زياد باشد 
  .با توجه به مزاياي روش سطحي اجراي ارت به اين روش ارجحيت دارد 

  
  : اجراي ارت به روش عمقي 

  
  :محل چاه ارت الف ـ انتخاب 

االمكان در عمق آمتري  رطوبت حتيترين سطح را داشته و احتمال دسترسي به  چاه ارت را بايد در جاهايي آه پايين
ها و فضاهاي  معرض رطوبت و آب قرار دارند مانند زمينهاي چمن ، باغچهوجود داشته باشد و يا در نقاطي آه بيشتر در 

  .نمودسبز حفر 
  
  
  عمق چاه - ب

در . سانتيمتر مي تواند باشد ٨٠حدودا متر و قطرآن  ٨متر تا  ۴با توجه به مقاومت مخصوص زمين ، عمق چاه از حداقل 
داراي مقاومت مخصوص آمتري هستند مانند خاآهاي آشاورزي و رسي عمق زمين هايي آه با توجه به نوع خاك 

باالتري هستند نياز به گالخي آه داراي مقاومت مخصوص براي حفاري آمتر بوده و در زمينهاي شني و سنمورد نياز 
. مقاومت مخصوص خاك از دستگاههاي خاص استفاده مي گرددبراي اندازه گيري . حفر چاه با عمق بيشتر مي باشد

نخواهيم رسيد متر به رطوبت  ۶متر به رطوبت نرسيديم و احتمال بدهيم در عمق بيشتر از  ۴در صورتي آه تا عمق 
سانتيمتر براي حفر چاه پيشنهاد  ٨٠مترو قطر حدود  ۶بطور آلي عمق . متر حفر آنيم  ۶زي نيست چاه را بيشتر از نيا

  .مي گردد
  
  

  .محدوده مقاومت مخصوص چند نوع خاك در جدول زير آمده است
  

  ) اهم متر ( نوع خاك                           مقاومت مخصوص زمين 
  ۵٠الي  ۵                                اي              باغچه

   ۵٠الي  ٨رسي                                                 
   ۴٠الي  ٢۵اي و شني              مخلوط رسي ، ماسه

  ١٠٠الي  ۶٠شن و ماسه                                      
   ١٠٠٠٠ي ال ٢٠٠سنگالخي و سنگي                          

  
  

  ج ـ مصالح مورد نياز
در جدول زير آمده ) روش سطحي ( آوبي  Rodو ) روش عمقي ( مصالح مورد نياز و مشخصات آن براي اجراي چاه ارت 

  .است
  
  

  رديف            نوع جنس                                                       توضيحات
           

ميليمتر وجنس آن مس  ١۶متر و قطر آن۵/١ميله برقگير                                      ميله برقگير به طول               ١
  خالص و نوك تيزباشد 

بست ميله برقگير به سيم ارت                 جهت اتصال ميله برقگير به سيم ارت در نقاطي آه ارتفاع دآل          ٢
  متر باشد  ٢٠حدودا 



          
  جهت استغاده در ميله برقگير        يوبوليت                                                   ٣
را به اندازه هاي الزم بريده و رشته رشته آرده  ۵٠بست سيم به دآل                          سيم نمره                ۴

تسمه آلومينيومي يا مسي                   در اندازه            ۵يم جهت اتصال سيم ارت به دآل استفاده مي نمائ
  ميليمتر عدد بكار گيري با يوبوليت جهت بستن ميله برق گير در دآل هاي مهاري  ١٠٠*٣٠*٣
  رشته     ٧متر                        ۵٠سيم مسي نمره            ۶
جهت اتصال سيستم ارت به شينه داخل سايت و يا اتصال پاي                           ۵٠آابلشو نمره                    ٧

  دآلهاي مهاري و خود ايستا به سيستم ارت 
  اتمسفر             براي ايجاد پوشش عايق روي سيم مسي در محوطه و محل تردد  ١٠لوله پلي اتيلن                   ٨
  رولپالك     جهت اتصال لوله پلي اتيلن به ديوار  بست لوله پلي اتيلن همراه پيچ و      ٩
يا اتصال  RODجهت جوش دادن سيم به صفحه يا سيم به ميله                       cadweldپودر انفجاري             ١٠

جوش نقره يا           سيمها به يكديگردر نقاطي آه دسترسي به                                                               
  . جوش برنج وجودندارد 

  ميليمتر     براي نصب در داخل سايت و اتصال دستگاهها به آن  ٢۵٠*٣٠*٣شينه مسي به ابعاد      ١١
  ×مورد استفاده در روش عمقي                     ۵٠*۵٠.*۵صفحه مسي            ١٢
  جهت اتصال شينه مسي به ديوار               مقره همراه پيچ و رولپالك                 ١٣
  … شينه پاي دآل و - پليت–با واشر فنري و تخت       جهت استفاده شينه مسي  ٨پيچ و مهره نمره       ١۴
  بست سيم به صفحه مسي                  به منظورمحكم آردن اتصال سيم روي صفحه مسي         ١۵
  روي زمين  ۵٠جهت اتصال دو سيم نمره                       ۵٠ه بست دو سيم نمر            ١۶
  . متري استفاده مي گردد۶٠پليت مخصوص اتصال ميله برقگير به دآل       براي دآل هاي خود ايستاي     ١٧
متري به سيستم ۶٠براي وصل نمودن پاي دآل هاي خود ايستاي     ١٠٠*٣٠*٣شينه مسي مخصوص پاي دآل    ١٨

  ارت 
  .در روش سطحي استفاده مي گردد                              RODميله                      ١٩
                              RODبراي اتصال سيم به ميله برقگير يا     RODبست مربوط به سيم مسي و ميله       ٢٠
فوتي و دآل هاي خود  ١٠٠ي بستن ميله برقگير به دآل هاي آرپي ابروئي همراه پيچ و مهره              برا          ٢١

  ايستاي لوله اي 
  بنتونيت اآتيو آيلو                         براي روش عمقي و سطحي               ٢٢
  متري ۶٠بست ميله برقگير به پليت                جهت اتصال ميله برقگير به پليت در دآلهاي خود ايستاي             ٢٣
  

سانتيمتر براي مناطق  ۵٠*۵٠*۵/٠سانتيمتر براي مناطق شمالي آشور و  ۴٠*۴٠/.*۵صفحه مسي به ابعاد : × 
براي مناطق آويري استفاده شده و محصول آارخانه مس شهيد سانتيمتر  ٧٠*٧٠*۵/٠نيمه خشك مانند تهران و 

  .وان استفاده نمودميليمتر نيز مي ت ۴يا  ٣صفحه مسي با ضخامت از . باهنر باشد 
  
  اتصال سيم به صفحه مسي  - د 

اتصال تنها با استفاده از بست اتصال سيم به صفحه مسي بسيار مهم مي باشد و هرگز و در هيچ شرايطي نبايد اين 
حتما بايد سيم به صفحه جوش داده شود و براي استحكام بيشتر با بلكه .برقرار گردد… ، دوختن سيم به صفحه و يا 

  .بسته شده و محكم گردد)جدول مصالح مورد نياز  ١۵رديف ( عدد بست سيم به صفحه  ٢استفاده از 
صورت عدم دسترسي به اين نوع براي جوش دادن قطعات مسي به يكديگر از جوش برنج يا نقره استفاده شود و در 

  .استفاده گردد ) Cadweld( جوش از جوش
  
  حفر چاه ارت -ه 

توجه با راهنماي انتخاب محل چاه با (با توجه به شرايط جغرافيايي منطقه چاهي با عمق مناسب و در مكان مناسب 
از چاه تا پاي دآل براي مسير سيم چاه ارت تا برقگير روي دآل همچنين سانتيمتر ۶٠شياري به عمق . حفر گردد) ارت 

است مسير دو سيم ايزوله سيم مشترك باشد بهتر  ٢در صورتي آه مسير . سيم ارت داخل ساختمان حفر نمائيدبراي 
بوده و سيم ميله برقگير و ارت حتي االمكان مستقيم و بدون پيچ و همينطور مسير سيمها بايد آوتاهترين مسير . گردند

سانتيمتر انجام  ۵٠ياز به خم زدن سيم در طول بيش از نبايستي خمهاي تند داشته باشد و در صورت نخم باشد و 
  .گردد

  
  پر نمودن چاه ارت -و 



          
ساعت  ٢۴چاه را در برگيرد بعد از ليتر محلول آب و نمك تهيه و آف چاه ميريزيم بطوريكه تمام آف  ٢٠ابتدا حدود -

  .مراحل زير را انجام مي دهيم 
  .ك رس و يا خاك نرم پر مينمائيمسانتيمتر از ته چاه را با خا ٢٠به ارتفاع -٢
با آب مخلوط آرده و بصورت دوغاب در بنتونيت را )آيلو گرمي ٣٠آيسه  ١۵آيلو گرم معادل ۴۵٠حدود (به مقدار الزم  -٣

سانتيمتر از آف چاه ميريزيم هر چه مخلوط حاصل غليظ تر باشد آيفيت آار  ٢٠مياوريم و مخلوط حاصل را به ارتفاع 
  .بودخواهد بهتر 
برقگير روي دآل و ديگري به جوش ميدهيم اين سيمها يكي به ميله  ۵٠سيم مسي نمره  ٢صفحه مسي را به -۴

  .ها را متناسب با طول مسير انتخاب مي نمائيمشينه داخل ساختمان خواهد رفت بنابراين طول سيم 
  صفحه مسي را بطور عمودي در مرآز چاه قرار مي دهيم -۵
  اطراف صفحه مسي را با دوغاب تهيه شده تا باالي صفحه پر مي نمائيم -۶
قرار مي دهيم و داخل لوله پليكا را شن لوله پليكاي سوراخ شده را بطور مورب در مرآز چاه و در باالي صفحه مسي  -٧

تزريق باشد و در فصول گرم سال لوله پر شود اين لوله براي تامين رطوبت ته چاه مي سانتيمتر از انتهاي  ۵٠ميريزيم تا 
ارت در باغچه حفر شده باشد و يا ته چاه به الزم بذآر است در مواردي آه چاه . آب از اين لوله بيشتر انجام گردد
قراردادن جاهايي آه رطوبت ته چاه از باالي چاه يا از پايين چاه تامين گردد نيازي به رطوبت رسيده باشد و يا آال در 

  .باشد  لوله نمي
  .با دوغاب آماد شده پر مينمائيمسانتيمتر از باالي صفحه مسي را  ٢٠بعد از قراردادن لوله پليكا به ارتفاع  -٨
  سانتيمتر بر سر چاه مانده ، با خاك معمولي همراه  ١٠الباقي چاه را هم تا -٩

براي نفوذ آب باران و آبهاي سطحي به  سانتيمتر از چاه را ١٠با ماسه يا خاك سرند شده آشاورزي پر مي نمائيم و 
روئ چاه مخصوصا در مواقعي آه از لوله پوليكا استفاده نمي گردد نبايد داخل چاه با شن و سنگريزه پر مي نمائيم 

  .آسفالت شده و يا با سيمان پر گردد
  داخل شيار هاي حفاري شده را با خاك سرند شده آشاورزي يا خاك نرم معمولي - ١٠

  اك معمولي مخلوط با بنتونيت پر نمائيد و يا خ
  

  نصب شينه و ميله برقگير
طول شينه بستگي به تعداد قطر و .شينه داخل ساختمان بايد توسط مقره هايي از ديوار ساختمان ايزوله گردد

متصل  ساختمان بايستي بطور جداگانه و موازي به اين شينهتمامي تجهيزات داخل .(انشعابات داخل ساختمان دارد 
  .)گردد

داخل ساختمان برده شود بلكه بايد در حالتيكه دآل روي ساختمان قرار داشته باشد سيم ميله برقگير نبايستي از 
مسير عبوري سيم ارت به داخل ساختمان تا شينه ورودي ساختمان خارج از ساختمان سيم آشيده شود و همينطور 

  .باشدبايد عايق دار 
متصل شود و تا باالي دآل به ميله در پاي دآل توسط بست ، سيم ميله برقگير به يكي از پايه هاي دآل خيلي محكم 

  .ميله برقگير از آابلهايي آه به آنتنها مي روند بايد جدا باشد الزم بذآر است مسير . برقگير متصل گردد
  
  

  اجراي ارت به روش سطحي
  :وجود دارد آه عبارتند از هفت روش براي اجراي زمين سطحي 

١-ROD 2-RING 3- شبكه اي -٧الكتروشيميايي  -۶حلزوني  - ۵مختلط -۴)شعاعي(پنجه اي  
  

  آوبي  RODاجراي ارت به روش 
  

  مصالح مورد نياز
 ۵/١از ميله هاي مغز فوالدي مصالح مورد نياز همانند روش عمقي مي باشد با اين تفاوت آه به جاي صفحه مسي 

  .مي نمائيمميليمتر و با روآش مس استفاده  ١۴قطر  متري و با
  

  روش اجرا
  حفر مي نمائيم Xسانتيمتر و طول  ۴۵سانتيمتر و عرض  ٨٠آانالي به عمق 

  .طول آانال را به دو روش ميتوان تعيين نمود
  اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك و انجام محاسبات الزم –الف 



          
  .داده مي شودبه روش تجربي آه در ادامه شرح  –ب 
اتاق تجهيزات و دآل و همچنين اطراف چنانچه سايت داراي دآل خود ايستا مي باشد براي حفر آانال از فاصله بين  -ج

  )٢شكل .(دآل استفاده شود 
دآل در مسيري آه زمين رطوبت چنانچه دآل روي ساختمان قرارداشته حفاري با در نظر گرفتن اتاق دستگاه و  -د

  .انجام گيردبيشتري دارد 
سانتيمتر از ميله  ١۵به گونه اي آه حدود متر از يكديگر در زمين ميكوبيم ٣ميله به فاصله  ٢پس از آماده شدن آانال  - ه 

  آابل مسي يا آابل برق به هم وصل نموده و با دستگاه ارت سنج مقاومت زمين ميله را با ٢ها بيرون بمانند سپس 
متر  ٣اهم بود ميله ديگري به فاصله  ۴باالي ايجاد شده را اندازه ميگيريم ، چنانچه مقاومت نشان داده شده با دستگاه 

  از ميله دوم ميكوبيم و با اتصال 
تا زماني آه مقاومت اندازه گيري شده به اينكار را . ميله به هم مقاومت زمين ايجاد شده را اندازه گيري مي نمائيم  ٣
از آنكه به تعداد آافي ميله آوبيده شد سيمي را آه به شينه مسي نصب شده اهم برسد ادامه مي دهيم بعد  ۴ر زي

  .اتاق دستگاه متصل است به تك تك ميله ها جوش داده و به سمت دآل ميبريمدر 
و سپس با ) بت آافي ندارندزمينهايي آه رطودر (براي پر نمودن آانال ابتدا با بنتونيت روي سيم مسي را پوشانده  -و 

  .آانال را پر مي نمائيمخاك سرند شده آشاورزي يا خاك نرم 
آردن آانال مقاومت زمين اندازه گيري شده بعد ازپر ( مقاومت زمين اجرا شده را اندازه گيري نموده و ثبت مينمائيم  - ز 

  .)اهم باشد ٣آاهش خواهد داشت و بايد آمتر از 
  

خيلي مهم مي باشد و نبايد ردسير عمق آانال حفاري شده و بطور آلي مسير عبور آابل مسي در مناطق س: نكته 
  .حرارت بر افزايش مقاومت سيستم زمين به شرح زير مي باشد تاثير آاهش درجه . در معرض يخبندان قرار گيرد 

  
  

  دما بر حسب درجه سانتيگراد ميزان مقاومت بر حسب اهم بر متر
  
٧٢+ ٢٠   
٩٩+ ١٠   
١٣٨ ٠   
۵- ٧٩٠   
  

  :ساير روش ها
بنا به مورد با بازديد از محل و اندازه روش هاي ديگر در مناطق آوهستاني و سنگالخي و مكانهاي خاص آاربرد دارد آه 

  تهيه گرددگيريهاي الزم ميتواند طرح مناسب 
  

  اجراي ارت در ارتفاعات
  

  .ارتفاعات آشور را با توجه به نوع زمين و خاك ميتوان به سه دسته تقسيم آرد
  .ارتفاعات خاآي آه امكان حفاري و آوبيدن ميله مغز فوالدي در آنها وجود دارد

  .ايجاد آردارتفاعات سنگالخي آه امكان حفاري عميق در آنها وجود ندارد ولي ميتوان شيار 
  

  ارتفاعات صخره اي
در حالت دوم  را اجرا نمودميتوان سيستم ارت  RODبه يكي از روش هاي حفر چاه يا آوبيدن : اول براي حالت 

داخل شيار ها خوابانده و براي آاهش مقاومت شيارهايي بصورت ستاره و پنجه اي ايجاد نموده و تسمه مسي را در 
  .بنتونيت مي پوشانيم روي تسمه را با مخلوط خاك و 

  .الت در زير خاك بايد به يكديگر جوش داده شود آليه اتصا: نكته 
  
  
  
  
  



          
  :روش اول 

ساخته، تسمه مسي را در آف آانال در زمينهاي صخره اي آه امكان حفاري وجود ندارد با مصالح ساختماني آانال 
گيري شده مت اندازه طول آانال يا آانالها بايد به اندازه اي باشد آه مقاو. نمائيم خوابانده و آانال را با بنتونيت پر مي 

  براي گرفتن نتيجه مطلوب ميبايستي داخل آانال . اهم گردد ٣زير 
  .بصورت مصنوعي دائما مرطوب نگهداشته شود

  :روش دوم
بطوريكه نقاط  y+٣عرضو  x+٣روش شبكه اي است بدين صورت آه ابتدا شبكه شطرنجي با سيم مسي به طول 

 ۴٠cmساختماني آنرا در زمين با بنتونيت به ارتفاع پس با مصالح اتصال به هم جوش داده شده درست آرده س
بنتونيت مي با  ٢٠cmبنتونيت ريخته سپس شبكه ساخته شده را قرار داده و روي آنرا هم تا  ٢٠cmبطوريكه ابتدا 

به ميزان مقاومت  yو  xگرفته ميشود متغيير هاي پوشانيم و انشعابهاي الزم جهت دآل و سايت ونقاط ديگر از آن 
  .خوانده شده بستگي دارد 

  
  نكات عمومي و مهم در خصوص سيستمهاي ارت

باشدو جهت اتصاالت وجوشكاري رعايت  CM 6سطح جوش بايد .آليه اتصاالت با مفتول برنج يا نقره جوشكاري گردد- ١
  ).در مواردي آدولد توصيه ميشود(گردد
سيستم ارت و هم پاي دآلهاي خودايستا هم فونداسيون دآل توسط سيم مسي و بست مخصوص به  ازهرپايه-٢

  .دآل به سيستم ارت جوشكاري گردد
لدر حداآثرفاصله را داشته سيم ميله برقگير ازپايه اي آه آنتنهاي آمتري نصب مي شود و با آابلهاي روي -٣

  .آانال و از آوتاهترين مسير توسط جوش متصل گرددباشد،بدون خمش درمسير ومستقيما به رينگ داخل 
بطوريكه تجهيزات راآامال ) درجه  ۴۵زاويه با رعايت مخروط حفاظتي با (ميله برقگير روي دآل در باالترين نقطه دآل-۴

  اي و طول آن بستگي به ارتفاع نصب انتنه mm 16مس با آلياژ استاندارد به قطرپوشش دهد،قرارگيرد و جنس آن تمام 
  .روي دآل دارد

  )زاويه خمش سيم مسي رعايت (درجه رعايت گردد ۶٠وزاويه قوس حداقل  CM20شعاع خم سيم مسي حداقل -۵
  .ها و نقاط ابتداوانتهاي لدر افقي به سيستم گراند متصل گردد پايه -۶
بعد از محل خم شدن (يلدر افقآليه آابلهاي ورودي به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دآل و ابتداي -٧

  .گراند شوند)آابل
  .به هيچ عنوان در روي دآل،جوشكاري صورت نگيرد-٨
آب هوايي ، اسكلت فلزي ساختمان و در اتصال از شبكه گراند سيستم اجرا شده به تانكر سوخت ديزل ژنراتور، تانكر -٩

  .و پنجره هاي اتاق دستگاه صورت گيرد
  .گردندخاك متصل  جديد در عمق شد،سيستم قديم بهاجرا شده با ازقبل اگر سيستمي- ١٠
  .مستقيم آشيده شودبايد بدون روآش و   آانالها داخل وسيم درروي زمين بايد باروآش  ارت سيم- ١١
  .پرآردن آانال بايد با خاك سرند شده آشاورزي يا خاك نرم انجام گردد- ١٢
  .ازآف تمام شده باشد CM 50ارتفاع نصب شينه مسي - ١٣
  .شينه داخل اتاق حدالمقدور به چيدمان دستگاهها نزديك باشد- ١۴
گراند بستگي به تعداد انشعابات آن قطر و طول شينه ( ازهر دستگاهي جداگانه سيم ارتي به شينه متصل گردد - ١۵
  ).دارد
  .گراند اتصال يابددر دآلهاي مهاري پر ظرفيت ، مهارهاي دآل بايستي توسط بست مخصوص به  - ١۶
  .اجرا گرددجهت استفاده ترانس برق شهر در ايستگاههاي مخابرات بايستي گراند جداگانه  - ١٧
بدون ( زمين با سطح يكنواخت جهت اجراي سيستم زمين حتي المقدور بايستي از يك  یدر سايتهاي کامپوتر - ١٨

  . استفاده نمود) شيب 
  .وجود داشته باشد در ايستگاهها بين نول و گراند نبايستي اختالف ولتاژ - ١٩
به نصب يك عدد برقگير اضافي در باشد نياز  مي m 2در دآلهاي پر ظرفيت آه ابعاد قسمت باالي دآل بيشتر از  - ٢٠

  .باشد سمت مقابل برقگير اول مي
موارد بايد از آابل زميني براي چراغهاي روشنايي و ساير  یآشي داخل محوطه سايت هاي کامپوتر در سيم - ٢١

  . دور از شهر نبايد از چراغهاي روشنايي خياباني استفاده شوده گردد و در ايستگاههاي باالي آوه و نقاط استفاد
اهم و براي سايت هاي بزرگ و  ١٠زير استاندارد قابل قبول آزمايش و تحويل اتصال زمين براي سايتهاي آوچك  - ٢٢

  .باشد اهم مي ٣مهم زير 
  



          
  
  
  
  
  

  

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تهيه شده در دفتر شرکت شيراز آنالین

  با تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه علو پزشکی مشهد
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