
آزمایشگاهی سیستم ارت و لزوم استفاده از آن در دستگاههاي معرفی

سیدمهدي اختري

:چکیده

از برق تجهیزات هاياتصال به زمین در مدار.گویندمیولی در صنعت برق به آن اتصال به زمین است ارت در لغت به معناي زمین 
از . کندولتاژ بین زمین و مدار جلوگیري کرده و این ولتاژ را در یک حد معین محدود میو کاهش مدار در اثر افزایشآسیب دیدن

فاز و یا سیم يهامیساین است که اگر هریک از وظیفه اصلی ارت. استمهم ارت ظرفیت مناسب انتقال جریان مازادهايیژگیو
نشتی جریان توسط سیم این،ددچار نشتی جریان شوموردنظرمدار الکتریکی یا نول به هر طریقی به بدنه دستگاه اتصال یابد و 

.شودیمجلوگیري رسیدن به دستگاهبیآساز 	ارت به زمین منتقل شده و

زمین همچنین به مسیري کلی براي واژه.گویندمیولی در صنعت برق به آن اتصال به زمین است ارت در لغت به معناي زمین 
در . گیردنیز مورد استفاده قرار میاین واژه در مورد یک اتصال مستقیم به زمین . شودبازگشت جریان به منبع نیز اطالق می

ها ایجاد اديهکاريیقعامعیوب بودن یراتتأثها از ها معموالً براي باال بردن ایمنی و محافظت افراد یا دستگاهاین اتصال،هامدار
هاي مدار در اثر افزایش ولتاژ بین زمین و مدار جلوگیري کرده و این ولتاژ را در یک حداز آسیب دیدن عایقاین اتصال . شودمی

.کندمحدود میساکن

یک . صفر ولتاژ استفاده کردمبدأعنوانبهیک زمین الکتریکی باید از ظرفیت انتقال جریان مناسبی برخوردار باشد تا بتوان از آن 
.شده در شکل شماره یک نمایش داده شده استچاه ارت تکمیل



شکل شماره یک

.کندمیکامل به زمین منتقل طوربهوظیفه اصلی سیستم ارتینگ این است که هر جریان الکتریکی که وارد این سیستم شد را 
.باشدیمو مواد داخل چاهچاهبهمتصل	ارتینگ متشکل از چاه ارت و سیمسیستم

از یک دستگاه تستر در یینما.بهره بردتوانیم)earth tester(سنج به نام ارتايیلهوسبراي سنجش ارت یک سیستم از
.شکل شماره دو نمایش داده شده است

شکل شماره دو

و یا فاز و یا سیم نول به هر طریقی به بدنه دستگاه اتصال یابد يهامیسهدف از ایجاد این سیستم این است که اگر هریک از 
نشتی جریان این،نشتی جریان شوددچار موردنظرو مدار الکتریکی قرار گیرند میدان الکتریکی ناشی از عملکرد دستگاهریتأثتحت

.شودیمر مواردي اتصالی دستگاه جلوگیري دیاویگرفتگبرق	از	توسط سیم ارت به زمین منتقل شده و
کاراینکهدهندیماتصال	آهنی آب و یا گاز و یا حتی به اسکلت ساختمانيهالولهرا به هادستگاهدر مواردي به اشتباه بدنه 

الزم به ذکر است که .شودیمتجهیزات الکترونیکیو خرابی مدارهايکشندهيهایگرفتگبرقبهمنجرکهاستیخطرناکاریبس
و بوده همازمستقلمیسدوعملدرولیشبیهند،یکدیگربهاریبس	هستندبرقیب	نکهینظر ااز	ظاهربهسیم ارت و سیم نول 

.کرداستفادهدیگريبجايیکیازتوانینمهیچگاهودارندیکدیگرازمتفاوتيعملکرد

.شودمیبنديدستهبر دو نوع سطحی و عمقی که ارت است چاه مهم در سیستم ارتینگ،يهاالمانیکی از 



سانتیمتر قابل انجام 80تا عمق معموالًو این روش کاربرد داردکنیم حفرعمق زیادچاه با توانیمنمیزمانی که :سطحیارتچاه
.است

.سیستم استسازيپیادهروش تریناصولیروش اینوشودمیبا عمق زیاد حفاري ارتمعمول چاهطوربه:عمقیارتچاه

:دهیممیرا در زیر به اختصار توضیح هاآنکه برخی از مهم زیادي است هايبخشسیستم ارت متشکل از 

مستقیماًپارامترهاي دیگر و بسیاري از ن و نوع خاك منطقهعمق آزیراشود،یابیمکاناین چاه باید توسط متخصصین :تچاه ار
.شودمیبه راندمان چاه مربوط 

باید اتصال سیم ارت به صفحه مسی چاه جوش داده شود و بهتر است از جوش نقره بهره حتماً:ياتصاالت سیم و صفحه فلز
.برد

و اجرا و کنترل کیفی اظهارنظراین موضوع است که دهندهنشانخود ،دخیل در احداثهاي دیگر چاه و بسیاري از المانپر نمودن 
.انجام شودو استاندارد این سیستم باید توسط افرادي با دانش و صالحیت فنی

:تلزوم استفاده از سیستم ار

همچنین وشود میهادستگاهدر بدنه که باعث صدمه دیدن شدهتولید، اضافه ولتاژهاي هادستگاهحفاظت افراد و منظوربه
دیجیتالی هايسیستمبا افزایش استفاده از .شودمیاستفاده از سیستم ارت،ولتاژهاي بسیار زیاد و خطرناك ناشی از برخورد صاعقه

خالصه اهداف بکارگیري طوربه.داردهاي حفاظتی گراندینگ وجودنصب و نگهداري سیستمو حساس، لزوم بازنگري در طراحی
:زسیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارتند ا

حفاظت و ایمنی جان انسان- الف

حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی-ب

ل جهت کارآفراهم آوردن شرایط ایده-ج

جلوگیري از ولتاژ تماسی- د

حذف ولتاژ اضافی- ه

جلوگیري از ولتاژهاي ناخواسته و صاعقه- و

ـ اطمینان از قابلیت کار الکتریکیز



در هادستگاهاستهالكو کاهشنیاز به حفاظت،آزمایشگاهیتکنولوژي در زمینه اتومیشنفراوانهايپیشرفتامروزه با توجه به
در صورت قطع شدن ارت هاتستدر هنگام خوانش مثال در یک دستگاه اتوآناالیزربراي،خوردمیچشم برابر نوسانات برق بیشتر به

دستگاه را تحت شعاع قرار تکرارپذیريکه این موضوع عالوه بر اینکه خوردمیشم چهب بنوسان زیادي در جوا،و خرابی سیستم
است ذکربهالزم . گذاردمیتأثیرصحت جواب دستگاه مستقیم بر رويطوربه،کندمیتست را از حد مجاز خارج ويسیو دهدمی

دلیلبهبردهاي دستگاه هنگام خرابی سیستم ارت.که یادآور شویم که ارت و نول تحت هیچ شرایطی نباید به یکدیگر متصل شوند
تا جایی که خیلی زود و باال رفتن میزان الکتریسیته ساکن دچار فرسودگی بیشتر شده عدم توانایی در تخلیه بار نشتی اضافی

.به بار آیدناپذیريجبرانهايآسیببرسند که ايمرحلهممکن است به 

باید از این نوع کابل استفاده هادستگاهتمامی الزاماًنمایش داده شده است که سهدر شکل شماره دارارتاز یک کابل اينمونه
.متصل شودموردنظرکنند تا سیستم ارت به دستگاه 

شکل شماره سه

اس و همچنین ولتاژ و پییوهايدستگاهکنترل شود و خروجی ايدورهطوربهسیستم برق باید ،به همین جهت در آزمایشگاه
.نمایدمیبه سیستم الکترونیکی جلوگیري از مزایاي این کار این است که از صدمه.مقاومت ارتینگ باید ثبت و بررسی شوند

کامل طوربهرا ارتینگسیستم،دستگاهشرکت پشتیبان،هادستگاهجهت جلوگیري از هرگونه اشکال قبل از نصب شودمیتوصیه 
.جلوگیري نمایدسی کرده تا از بروز صدمات به دستگاهبرر

.از سیستم ارتینگ آورده شده استهاییعکسدر پایان 



شماره چهارشکل

پنجشکل شماره



شششکل شماره

:مراجع
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