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 عیخطوط انتقال و فوق توز یهادکل یپا نیمقاومت زم یریگدستورالعمل اندازه نیتدو :پروژه عنوان

 حوزه انتقال برق یاستانداردها هیالحاقو  یبازنگر ن،یتدو ،یبندتیاولو ،یازسنجیطرح جامع ن عنوان طرح:

 انرژی      توزیع         انتقال         تولید          حوزه:

 مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی واحد اجرایی:
 آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو )آبانیرو( مرکز:

 اهم 8: اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

 خروج نرخ امپدانس، اين بودن باال صورت در. كندمي ايفا نيرو توزيع فوق و انتقال خطوط برداريبهره در اساسي نقش هادكل پاي زمين مقاومت
 فاز خطاهاي وقوع صورت در همچنين. بود خواهد باال برگشتي قوس پديده وقوع نرخ افزايش دليل به خيزصاعقه مناطق از عبوري انتقال خطوط

. نباشند باال امپدانس خطاي هايجريان اين تشخيص به قادر است ممكن حفاظتي هايرله امپدانس، اين بودن باال و انتقال خطوط در زمين به
 اين مجاورت در واقع سيساتأت و افراد بر ذاريثيرگتأ عدم نيز و ايمني مينأت در آن نقش ،دكل پاي زمين مقاومت اهميت موارد از ديگر يكي

عوامل مختلفي از جمله نوع خاک )تركيبات شيميايي، درجه حرارت و رطوبت خاک( و ساختار پايه دكل بر ميزان اين مقاومت  .باشدمي خطوط
 اثرگذار هستند.

 انتقال خط وقتيبرداران بوده است. ي اساسي براي بهرههاهاي يک خط به صورت منفرد يكي از چالشگيري مقاومت زمين هر يک از دكلاندازه
در اين روش، هدف  .است يرپذ امكان پتانسيل افت روش بر مبتني معمول هايروش به دكل پاي مقاومت گيرياندازه نباشد، شيلد سيم داراي

 گيري پتانسيل نسبت به زمين دور است.تزريق جريان به الكترود زمين و اندازه
 وقتي. است ممكن خاصي هايروش كمک به تنها و بوده دهيپيچ هادكل پاي زمين مقاومت يرگياندازه باشد، شيلد سيم داراي طخ وقتيولي 
. در نتيجه، بود خواهد هادكل همه معادل زمين مقاومت دكل، يک در شده گيرياندازه زمين مقاومت باشد، وصل هم به ها دكل همه شيلد سيم

 يم شيلد نتايج اشتباه خواهد بود.تسترهاي معمولي بدون جداسازي سارتدر صورت استفاده از 
 فرآيند اين. گيردمي انجام شيلد سيم جداسازي و خط خاموشي اعمال با اولشود. روش گيري مقاومت زمين به دو روش كلي انجام ميلذا اندازه

هاي ذير نيست. ولي در روش دوم، بدون قطع سيم شيلد و با استفاده از روشپبسياري از خطوط مهم و حياتي امكان در و بوده برهزينه و برزمان
 شود.گيري ميدار اندازهخاص، مقاومت زمين پاي دكل در حالت برق

برق، هم حين نصب و هم پس از دار و بيدر حالت برق انتقال و فوق توزيع هايگيري مقاومت زمين پاي دكلهاي اندازهروشدر اين پروژه 
 گردد و دستورالعملي جامع براي اين منظور تدوين خواهد شد.ارائه ميبرداري و بهره نصب

 
 
 راحل انجام پروژه به شرح زير است. در انتهاي هر مرحله الزم است گزارش آن مرحله ارائه شود.م
 

 کشور و خارج از در داخل گیری مقاومت زمین پای دکل خطوط انتقال و فوق توزیعمرتبط با اندازهبررسی سوابق  -1

گيري مقاومت زمين پاي دكل خطوط انتقال و فوق موجود در ايران و ساير كشورها جهت اندازه هايها و روشدستورالعمل در اين مرحله مراجع،
 گيرد.بندي قرار ميتوزيع مورد بررسي و جمع

 

 خطوط انتقال و فوق توزیعگیری مقاومت زمین پای دکل های اندازهتعیین روش -2
برق و هم در حالت گيري مقاومت زمين پاي دكل هم در حالت بيهاي اندازهدر اين مرحله بر اساس مطالعات صورت گرفته در مرحله اول، روش

ساخت شركت  CA6472گيرند، مانند گيري كه براي اين منظور مورد استفاده قرار ميهاي اندازهگردد. همچنين دستگاهدار ارائه ميبرق
Chauvin Arnouxشوند.، معرفي مي 

 



 خطوط انتقال و فوق توزیعمقاومت زمین پای دکل ای و بهبود گیری دورههای زمانی اندازهبازه ،تعیین مقادیر مجاز -3

 تعيين خواهد شد. مقادير مجاز مقاومت زمين پاي دكل بر اساس معيارهاي مربوطه )سطح ولتاژ يا ساير پارامترها در صورت نياز(در اين مرحله 
گيري براي اندازه الزم هاي زمانيبازهكند، در طول زمان تغيير مي بر اساس نوع خاک و منطقههمچنين با توجه به اينكه مقدار مقاومت زمين 

ورد هاي بهبود مقاومت مشود. ضمناً در صورتيكه مقدار مقاومت زمين از حد قابل قبول فراتر رود، روشارائه مياي مقاومت زمين پاي دكل دوره
 شود.هاي مناسب براي اين منظور پيشنهاد ميگيرد و روشبررسي قرار مي

 مربوطه يارهايدكل بر اساس مع يپا نيمجاز مقاومت زم ريمقاد نييتع -3-1

 بر اساس نوع خاک و منطقه اي مقاومت زمين پاي دكلگيري دورههاي زماني براي اندازهتعيين بازه -3-2

 مت زمين پاي دكلهاي بهبود مقاوبررسي و پيشنهاد روش -3-3

 

 عیخطوط انتقال و فوق توز یهادکل یپا نیمقاومت زم یریگاندازهارائه دستورالعمل نهایی  -4

 خطوط انتقال و يهادكل يپا نيمقاومت زم يريگدستورالعمل اندازهنويس هاي ارائه شده در مراحل قبل، پيشبندي گزارشدر اين مرحله با جمع
ظرات به كارفرما و كارگروه تخصصي ارسال خواهد شد. پس از دريافت نظرات و انجام اصالحات مورد نياز، تدوين و جهت اخذ ن عيفوق توز

 گردد.دستورالعمل نهايي در قالب گزارش نهايي پروژه ارائه مي

 جهت اخذ نظرات كارفرماو ارسال به دستورالعمل اوليه نويس تهيه پيش -4-1

 رات خبرگانبررسي دستورالعمل در كميته تخصصي و اخذ نظ -4-2

 انجام اصالحات مورد نياز بر اساس نظرات دريافتي و تدوين دستورالعمل نهايي -4-3

 ارائه گزارش نهايي پروژه در قالب يک دستورالعمل -4-4

 
 

 :خروجی مورد انتظار
باشد كه پس برق ميو بي دارهاي انتقال و فوق توزيع در حالت برقگيري مقاومت زمين پاي دكلپروژه، دستورالعملي براي اندازهمحصول نهايي 

 از تأييد و ابالغ توسط مراجع ذيصالح، توسط ذيربطان در صنعت برق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

 

 


