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حمد خدائَ راكو اًّل ىمو آثار ىستَ اًست ًقبم از اً اًّنَ
نبٌده ً ،آخر است بَ آنكو پس از اً آخرٍ باشد ،خدايَ كو
ديده بينندگان از ديدنش قاصر ً ،انديشو ً فيم ًصف كنندگان
از ًصفش عاجس است.

با تشکر از استاد گرانمدر دکتر جلیل زاده که در طول مدت تهیه این پروژه
دانش خود را در اختیار این حمیر لرار داده است.
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چکيده

هدف از گردآوري این پروژه درن عمیك تر مفاهیم مربوط به سیستم هاي زمین وآشنایی با روشهاي
روزآمد وکارآمد این بخش از مهندسی برق است که گر چه درگذشته بی توجه با آن برخورد می شده
ولی در وضعیت فعلی کشور و حجم عظیم پروژه هاي صنعتی و پیشرفت فن آوري ،جایگاه خود را
پیدا کرده و مطمئنا در آینده هم بهتر از وضعیت فعلی خواهد بود .در این پروژه سعی بر آن است تا
با زبان ساده و تصاویرشماتیک ،مفهوم براي خواننده جا بیفتد.
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فصل اول

مقدمه

1

مقدمه

سیستم زمین عبارت است ازارتینگ سیستم زمین یاگراندینگ اتصال الکتریکی (با سیم) تجهیزاتی
که با برق کار می کنند و بدنه فلزي دارند.حتی در بعضی موارد و در کاربردهاي خاص با برق کار
نمی کنند وبدنه فلزي هم ندارند.بدنه یا اسکلت هادي مربوط به تجهیزات الکتریکی که در دسترس
بوده ومی توان آن را لمس کرد .این لسمت از تجهیزات در وضعیت عادي برلدارنیست ولی ممکن
است در اثر بروز نمصی در دستگاه یا ایجاد اتصالی داخلی برلدار شود.

سیستم ارت مناسب بایستی امپدانس الکتریکی بسیار پایین  ،مماومت مکانیکی بسیار باالو مماومت باال
در برابر خوردگی داشته باشد .انواع زمین کردن الکتریکی عبارت است از  :زمین کردن به شکل
مستمیم  ،زمین کردن از طریك مماومت ،زمین کردن از طریك راکتانس  ،زمین کردن از طریك
ترانسفورماتور و زمین کردن ایزوله می باشد .انواع زمین کردن حفاظتی شامل :گراند تجهیزات،
گراند صاعمه گیر ،گراندبارهاي ساکن ،گراند ایزوله ،گراند منفرد یا مستمل و گراند شبکه اي سیگنال
مرجع می باشد .براي اجراي ارت دوروش وجود دارد یکی روش عممی بوده ودیگري روش سطحی
می باشد که روش عممی از چاه براي اجراي ارت استفاده می شود و در روش سطحی ،سیستم ارت
در سطح زمین اجرا می گردد .در صورتی می توان از روش سطحی استفاده نمود که فضاي الزم به
منظور حفاري وجود داشته باشد ،ارتفاع از سطح دریا پایین باشد و پستی و بلندي هاي محوطه کم
باشد .براي تست نمودن سیستم هاي ارتینگ روش هایی نظیر :روش افت ولتاژ  ،روش  62درصد،
روش تنزل پتانسیل و روش خط عرضی وجود دارد که بهترین روش اندازه گیري همان روش افت
ولتاژ می باشدو عمومی ترین روش اندازه گیري روش خط اصلی است .الکترودهاي اتصال به زمین
به دو دسته تمسیم می گردندکه شامل الکترودهاي مصنوعی و الکترودهاي موجود یا طبیعی میباشند
الکترودهاي صفحه اي شامل  ،الکترودهاي لائم و الکترودهاي افمی می باشند.
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به میدان هاي الکترو مغناطیسی راه یافته در زمین بخاطر ولوع صاعمه ،اتصال کوتاه در زمین هاي
مجاور و نظائر آن که از سیگنال هاي با فرکانس پایین شهري تا فرکانسهاي رادیوئی و سیگنال هاي
با سرعت باالي صاعمه را شامل می شود تداخل ناشی از میدان الکترو مغناطیسی گویند.

تاثیر جریان الکتریکی عبوری از بدن تابع فرکانس میزان جریان ومدت زمان عبور این جریان می
باشد.جریان هاي تا  3میلی آمپر در فرکانس  56تا  66هرتز آسیب جدي در شخص ایجاد نمی کند
ولی چنانچه میزان آن از 3تا  25میلی آمپر افزایش یابد خطراتی مثل از کارافتادن ماهیچه هاي محل
تماس مشهود بوده است جریان هاي بیشتر از  25میلی آمپرباعث از کار افتادن تنفس و یا منجر به
مرگ خواهد شد.

شبکه زمین ویژه که ازبخش هاي لراردادي سیستم زمین لدرت ایزوله میباشدونویزالکترومغناطیسی
و ولتاژهاي ناخواسته موجود در لحظات خطا یا عادي زمین روي آن اثر نمی کند وموجب اختالل
درعملکردمطلوب کامپیوتر نخواهد شد  .معیاردلیمی جهت تعیین مماومت زمین دردست نمی باشد و
زمینی که ولتاژهاي ناخواسته ناشی از جریان هاي داخل زمین را به کامپیوترمنتمل نکند خواه یک
الکترودباشد خواه یک شبکه وسیع ایزوله ،زمین آرام می باشد.

برخالف زمین آرام ،زمین نویزي یک شبکه زمین الکتریکی است که استعداد الماء یا تزریك ولتاژ
هاي ناخواسته و مزاحم را به سیستم کامپیوتر دارد.
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فصل دوم

تاريخچه ارت و
بررسی خطاها
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بین سال هاي  1116تا  1324خطوط انتمال و توزیع برق بدون اینکه نمطه نوترال یا نول زمین شده
داشته باشند احداث می شدند و هیچ نمطه اي از شبکه و تجهیزات ارت نمی شدند و اساسا مفهومی به
نام ارت وجود نداشت.مشکالت برق گرفتگی و آتش سوزي در منازل واماکن عمومی وصنعتی وجود
داشت بدون اینکه فیوزهاي حفاظتی نصب شده درشبکه عیوب را تشخیص بدهند.درسال 1324انجمن
مهندسان برق اتصال بدنه فلزی وسایل برلی به زمین یا همان ارت کردن را اجباری نمود .هر چند
اینکار ساده نبود ومشکالت فراوانی داشت .در سال  1327کشور فرانسه بحث ارت کردن نمطه نول
ترانسفورماتورها را نیز تصویب نموده ودر سال  1315استاندارد های جامع حفاظت اشخاص و
تجهیزات تدوین واجرایی شد واز ان سال ها به بعد ارتینگ همگانی شد.

مطالعات خطابخش مهمی از تجزیه و تحلیل سیستم هاي لدرت وشبکه هاي الکتریکی راتشکیل میدهد
مهمترین خطاها درشبکه شامل انواع اتصال کوتاه ها و لطع شدن ها در خطوط انتمال یا تجهیزات
سیستم می باشد .خطاهاي ایجاد شده منجربه خطرات جانی و مالی فراوان شده ودربسیاري از موارد
صدمات جبران ناپذیري را به همراه داشته است  .خطا در یک شبکه  ،سیستم لطعی برق  ،کاهش
ولتاژ مصرفکنندگان و آسیب زدن به تجهیزات شبکه و افراد را در پی دارد بعبارتی هر عاملی که
سبب بر هم خوردن تعادل سیستم لدرت و شبکه الکتریکی گردد را خطا می نامند .

صاعمه یکی از اسرارآمیزترین پدیده هاي خلمت است که درعین زیبایی بسیارمخرب بوده ،صاعمه از
تخلیه الکترواستاتیکی میان ابرو زمین بوجود می آید درصد باالیی ازاتصالی هاي خطوط انتمال نیرو
از طریك برخورد صاعمه به خطوط انتمال ایجاد میشود.
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در شبکه هاي الکتریکی خطا ها دو دسته اندکه شامل خطاي متمارن وخطاي نامتمارن بوده ،خطاي
متمارن مانند اتصال سه فاز به یکدیگر و خطاي نامتمارن مانند اتصال تکفاز به زمین،اتصال دو
فاز به یکدیگر،اتصال دوفاز به یکدیگر به زمین و لطع هادي می باشد که بیشترین اتصال کوتاه ها
از نوع تکفاز به زمین بوده و بیش از  75درصد اتصال کوتاه هاي شبکه را تشکیل می دهند و
اتصال کوتاه دو فاز حدود  26درصد اتصال کوتاه هاي شبکه را تشکیل می دهند،کم ترین اتصال
کوتاه از نوع متمارن بوده و کمتراز 5درصد اتصال کوتاه هاي شبکه از این نوع می باشند.

خطاي تکفاز به زمین متداول ترین نوع خطاها درسیستم لدرت می باشند که عموما در اثر صاعمه یا
اتصال هادي ها به دکل زمین شده پدید می آیند.

بسیاري از خطاهاي و اتصال کوتاه هاي یک شبکه مولتی بوده و به خودي خود رفع می شوند (مانند
برخورد لحظه اي دو سیم به یکدیگر در اثر وزش باد) و درممابل برخی از خطاهاي شبکه ماندگار
و یا دائمی می باشند(افتادن درخت بر روي یک خط انتمال) و براي رفع آنها باید عامل بوجود آورنده
خطا را از میان برداشت و یا سیستم رااصالح کرد.

در عمل در بعضی از نماط سیستم لدرت از کلیدهاي وصل مجدد(ریکلوزر) استفاده میشوداین کلیدها
پس از ولوع اتصال کوتاه یک یا دو بار و یا بیشتر وصل می شوند تا ازبرطرف شدن اتصال کوتاه
مطمئن شوند .اگر پس از یک یا دو یا چند بار وصل مجددهنوز اتصال کوتاه برلرار باشد کلید بطور
دائمی باز خواهد ماند و نشان می دهد که اتصال کوتاه از نوع ماندگار می باشد زمان کل این عمل
ممکن است یک ثانیه به طول بینجامد.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

نتیجه گیری:
در صورت رخداد خطا در ابتدای خط نیروگاه سلطانیه به پست غایتی (با توجه به اینکه در فصل لبل
مشخص شد که بیشترین جریان اتصال کوتاه مربوط به نیروگاه سلطنیه است سعی شده است در این
فصل از این لسمت برای مطالعه پایداری استفاده شود)نمودار تغییرات توان الکتریکی پریونیت شده
روتور نیروگاه سلطانیه را بر حسب زمان در سه مورد خطا بررسی میکنیم.
مشاهده میشود که در هر سه مورد نمودار تغییرات توان بعد از رخداد خطا به پایداری رسیده است.
با توجه به اینکه شبکه ای که طراحی شده است دران باس های زیر  63کیلو ولت در مدار نمیباشد
ناپایداری ندارد که درصورت بودن شبکه کامل ناپاداری پیدامیشد واینجا است که ارزش دیسپاچینگ
در نیروگاه ها واتاق کنترل در داخل پست هامشخص میشود.
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