
 

 

  و تحقیقات صنعتی ایران استانداردبا مؤسسه  آشنایی
رسمی  مرجع موجب قانون، تنها بهصنعتی ایران  تحقیقات و استاندارد مؤسسه
ملی (رسمی)  استانداردهاي نشر وین وتعیین، تد وظیفه که عهده دار است کشور

  میباشد.
توسط کمیسیون هاي فنی مرکب از  مختلفاستاندارد در رشته هاي  تدوین

پژوهشی، تولیدي  علمی،کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات 
 کهواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است 

لوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدي، استانداردهاي ملی، در جهت مط
و فن آوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:  فنی

،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و  تولیدکنندگان
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  وسايل برقي خانگي ـمقررات اتصال به زمين دستگاه هاي الكتريكي خانگي
 
 اول چاپ

 



 

باشد.پیش نویس استانداردهاي ملی جهت نظرخواهی براي مراجع  دولتیسازمانهاي 
هاي فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات  کمیسیونذینفع واعضاي 

مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان  ملـیوپیشنهادهـا در کـمیته 
  می شود. منتشراستاندارد ملی (رسمی) چاپ و 

ا و سازمانهاي عالقمند و ذیصالح و ب مؤسساتنویس استانداردهایی که توسط  پیش
از طرح و بـررسی در کمیته ملی  پسرعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز 

ومنتشرمی گردد. بدین  چاپمربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی 
در استاندارد ملی  مندرجترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد 

میگردد به  تشکیلکه توسط مؤسسه )) تدوین و در کمیته ملی مربوط 5شماره ((
  تصویب رسیده باشد.

از اعضاي اصلی سازمان بین المللی  ایراناستاندارد و تحقیقات صنعتی  مؤسسه
ضمن تـوجه به شرایط کلی  ملیاستاندارد میباشد که در تدوین استانداردهاي 

صنعتی جهان و  وونیازمندیهاي خاص کشور، از آخرین پیشرفتهاي علمی، فنی 
  تانداردهـاي بین المـللی استفـاده می نماید.اس

می تواند با رعایت موازین پیش بینی  ایراناستاندارد و تحقیقات صنعتی  مؤسسه
حفظ سالمت و ایمنی فردي  کنندگان،شده در قانون به منظور حمایت از مصرف 

محیطی و  زیستوعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات 
اجباري  استاندارداي بعضی از استانداردها را با تصویب شوراي عالی اقتصادي، اجر

کشور،  محصوالتنماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهاي بین المللی براي 
  اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بندي آنرا اجباري نماید.

خـدمات سازمانها و استفاده کنندگـان از  بهبمنظـور اطـمینان بخـشیدن  همچـنین
ممیزي و گواهی کنندکان  بازرسی،مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، 

و کالیبره کنندگان  آزمایشگاههاسیستم هاي مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، 
را بر اساس  مؤسساتوسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و 

احراز  صورتارزیابی قرار داده و در  ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد
نظارت  آنهاشرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد 
عیار  تعیینمی نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش 



 

از  یملفلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي 
  دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

  
 
 

ھاي الكتریكي  زمین دستگاه وسایل برقي خانگي ـ مقررات اتصال بھ«كمیسیون استاندارد 
 » خانگي

  سمت یا نمایندگي  رئیس
  سازمان هواوفضا، صنايع دفاع ثامن االئمه ) (فوق ليسانس مهندسي برق ، محمد حسن محمديان

   اعضاء
  ندارد و تحقيقات صنعتي خراساناداره كل استا  ) ، علي(ليسانس مهندسي برق ابراهيمي
 استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان اداره كل  ) (ليسانس مهندسي برق ، علي آبادي حسين
  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان  ) (ليسانس فيزيك ، سيد ابراهيم حسيني
 سي مشهددانشكده مهندسي ـ دانشگاه فردو  )  (فوق ليسانس مهندسي برق اي ـ غزاله سربيشه

  استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان اداره كل  مالحاجيان ،احمد(فوق ديپلم برق )
  سازمان هوا و فضا ـ صنايع دفاع ثامن االئمه  )  (فوق ليسانس مهندسي برق ناجي ـ حسين

     دبیر
، محمودرضا(فوق ليسانس مهندسي  طاهري
  ) صنايع

  اناستاندارد و تحقيقات صنعتي خراس اداره كل

 
  پیشگفتار 
كه به »  هاي الكتريكي خانگي وسايل برقي خانگي ـ مقررات اتصال به زمين دستگاه«استاندارد 

كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در دويست وبيست وهشتمين  جلسه كميته ملياستاندارد  وسيله
اصالح قوانين و  قانون ٣ماده  ١، اينك به استناد بند  مورد تصويب قرار گرفته ٨١.١٠.١٨چهارشنبه مورخ 

عنوان استاندارد رسمي ايران  به ١٣٧١مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 
  گردد. منتشر مي

، علوم وخدمات  يعبراي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنا
اصالح و تكميل  استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي

براي مراجعه به  . بنابراين اين استاندارد ارائه شود در تجديدنظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت
  نظر آنها استفاده كرد.استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد



 

،در حد  در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه
المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي وپيشرفته هماهنگي  امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين

  ايجاد شود.
  اندارد به كار رفته به شرح زير است :منابع و مآخذي كه براي تهيه اين است

  . كار اتصال به زمين آئين ١٣٧٦سال  ٤١٢٣استاندارد ملي ايران ـ 
  . ١٣٧٢:  مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برقي كارهاي ساختماني ـ چاپ دوم

  . ١٣٥٩، دفتر سازندگي و آموزش وزارت نيرو و جهاد صنعتي و كار اصفهان ـ  اتصال زمين
  »طرح واجراي تاسيسات برقي ساختمانها« ١٣ات ملي ساختمان ،مبحث مققرر

   مقدمھ
عموم  نمايد تا بدين وسيله هاي الكتريكي خانگي را بيان مي اين استاندارد مقررات اتصال به زمين دستگاه

 برقي از يك نمايند جهت زمين نمودن وسايل جامعه و كليه افرادي كه از وسايل برقي خانگي استفاده مي
روشهاي موجود  روش ثابت و يكنواخت پيروي نمايند. در تهيه اين استاندارد سعي شده است ضمن ارائه

  هاي برقي خانگي اطالعاتي  از چگونگي عمل اتصال به زميندستگاه نيز ارائه گردد. زمين نمودن دستگاه
  كاربرد اين استاندارد در منازل واماكن مسكوني داراي سيستم دو سيمه ميباشد.

 
  » ھاي الكتریكي خانگي وسایل برقي خانگي ـ مقررات اتصال بھ زمین دستگاه«  
 

   ھدف١
طور  باشد. به هاي برقي خانگي مي هدف از تدوين اين استاندارد چگونگي و نحوه اتصال به زمين دستگاه

لزي و قابل ف ، محدود كردن پتانسيل بدنه و اجزاي ها و تجهيزات الكتريكي كلي هدف از زمين كردن دستگاه
و به موقع وسايل  باشد كه اين عمل به منظور حصول اطمينان نسبت به كار صحيح دسترس آن به زمين مي

باعث زيانهاي مالي خواهد  باشد كه در غير اين صورت هاي اتصال زمين مي حفاظتي در صورت بروز جريان
گرفتگي ناشي از بروز ولتاژهاي  شد و همچنين عمل فوق به منظور حفاظت جان افراد در برابر خطر برق

  گيرد. خطرناك روي قسمتهاي فلزي دستگاه صورت مي
  
  دامنھ كاربرد        ٢

مقررات اين استاندارد براي وسايل و تجهيزاتي كه جنبه استفاده خانگي داشته و بر روي زمين 
  گردند، كاربرد دارد. مي نصب

  
  مراجع الزامي       ٣



 

ترتيب  . بدين ت كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي اس
شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و . ياتجديد نظر،  آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي

كاربران ذي نفع اين  . معهذا بهتر است ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست اصالحيه
ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي رامورد بررسي قرار دهند. در  رد، امكان كاربرد آخرين اصالحيهاستاندا

مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و . يا تجديد نظر، آخرين چاپ و يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده 
  . ، مورد نظر است شده

  
  مي است :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزا

  . كار اتصال به زمين آئين ١٣٧٦سال  ٤١٢٣استاندارد ملي ايران ـ       ١-٣
مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برقي كارهاي ساختماني ـ چاپ       ٢-٣

  . ١٣٧٢: دوم
، دفتر سازندگي و آموزش وزارت نيرو و جهاد دانشگاهي صنعتي و  اتصال زمين      ٣-٣

  . ١٣٥٩كاراصفهان ـ 
  
   صطالحات و تعاریفا        ٤

  رود : ها با تعاريف زير، به كار مي در اين استاندارد اصطالحات و . يا واژه
  : ١  اتصال زمین عملكردي      ١-٤

  . اتصال به زمين به منظور كار صحيح دستگاه الكتريكي
  : 2 الكترود زمین      ٢-٤

  ها كه در تماس با زمين قرار دارند. اي از هادي هادي يا دسته
  : I٣ھاي الكتریكي طبقھ  دستگاه      ٣-٤

بندي پايه اكتفا نشده است وداراي  دستگاهي كه در آن براي حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي تنها به عايق
)بوده و دو شاخه  بندي پايه و ترمينال زمين باشد. بند تغذيه دستگاه داراي هادي حفاظتي (اتصال زمين عايق

  شد.با آن با كنتاكت اتصال زمين مي
  : II٤ھاي الكتریكي طبقھ  دستگاه      ٤-٤

                                                           
١Functional earthing.  

٢Earth electrode.  

٣Class I equipment.  

٤Class II equipment.  



 

، بلكه بااستفاده  بندي پايه وابسته نيست گرفتگي فقط به عايق دستگاهي كه در آن حفاظت در برابر خطر برق
شود. در اين  مي ، تدابير حفاظتي تكميلي براي وسيله در نظر گرفته از عايق بندي مضاعف يا تقويت شده

  شود. ثابت در نظر گرفته نمي هاي هادي به هادي حفاظتي در سيم كشي وصل بدنه ، اتصاالتي براي تجهيزات
  : 5 سیستم زمین      ٥-٤

  توانند به ترمينال اصلي زمين وصل شوند. هاي زمين آنها كه مي يك يا چند الكترود زمين همراه هادي
  
  : عایق بندي پایھ      ٦-٤

  ر برابر خطر برق گرفتگي است .عايق بندي قسمتهاي برقدار به منظور حفاظت اوليه د
  : عایق بندي تكمیلي      ٧-٤

در  عايق بندي مستقلي است عالوه بر عايق بندي پايه كه براي تأمين حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي
  . صورت خرابي عايق بندي پايه در نظر گرفته شده است

   :  عایق بندي مضاعف      ٨-٤
  پايه و تكميلي تشكيل شده باشد. عايق بندي است كه از مجموع عايق بندي

  : عایق بندي تقویت شده      ٩-٤
حفاظتي برابر  عايق بندي واحد است براي قسمتهاي برقدار كه در شرايط تعيين شده در اين استاندارد، درجه

  كند. با درجه حفاظت عايق بندي مضاعف را در برابر خطر برق گرفتگي تأمين مي
  
  ھا ویژگي        ٥

. اين اتصال بايد بتواند حداكثرجريان  ستگاه مستلزم برقراري اتصال به جرم كلي زمين استزمين كردن يك د
  بيني شده را از خود عبور داده و مقاومت آن از مقدار مقاومت طراحي شده بيشترنشود. اتصال پيش

بايدتوجه  تواند بر مقاومت و ظرفيت جريان اتصال الكترود و زمين تأثير بگذارد به عوامل مختلفي كه مي
، خاكي كه الكترود در آن قرار گرفته واتصال سيستم به  كرد. اين عوامل عبارتند از اندازه و شكل هادي زمين

  . آن
  : در اينجا بايد دو حالت زير را در نظر گرفت

  در سیم كشي ثابت تأسیسات سیستم اتصال زمین تعبیھ شده است :      ١-٥
باشند كه دركابل  مي Iهاي طبقه  اند، به طور معمولي دستگاه ر رفتههايي كه در اين تأسيسات به كا دستگاه

  . تغذيه آنها هادي اتصال زمين منظور شده است
  باشد. ٤١٢٣هاي سيستم اتصال زمين تأسيسات مورد نظر بايد مطابق با استاندارد  مقررات و ويژگي

  تأسیسات برقي كھ فاقد تجھیزات اتصال زمین است :      ٢-٥
  شود. مي هاي نصب سيستم اتصال زمين در اين حالت پرداخته استاندارد به تشريح اصول و روشكه در اين 

   نصب الكترودھاي اتصال زمین      ١-٢-٥
                                                           

٥Earthing system.  



 

  . اي قابل كوبیدن الكترودھاي نوع میلھ مسي مغز فوالدي و یا لولھ    ١-١-٢-٥
كالهك  ت بايد به كمكجزئيات و چگونگي نصب آن نشان داده شده اس ٢و  ١هاي  به طوري كه در شكل

  مخصوص مستقيماً در زمين كوبيده شود.
، كه داراي  در صورت نياز به ازدياد طول الكترود بايد پس از كوبيدن طول كامل ميله يا لوله اوليه

، يك سر ميله يا لوله دوم به وسيله بوشن مخصوص به انتهاي ميله يا  ، در زمين فوالدي تيز است نوك
شود،بقيه  ، كه به سر ديگر ميله يا لوله دوم وصل مي ا كمك كالهك مخصوص كوبيدنمتصل و سپس ب لوله

  طول الكترود نيز در زمين كوبيده شود.
   اي پرسي و یا صفحھ مسي تخت و مشبك ، لولھ اي ساده الكترودھاي نوع لولھ    ٢-١-٢-٥

تا  مين كنده و سپس ته چاهبراي نصب اين موارد، ابتدا چاهي با عمق الزم تا رسيدن به رطوبت طبيعي ز
شود. آنگاه الكتروددر داخل  سانتي متر با مخلوطي از نمك و خاكه زغال پر و تسطيح مي ٢٠الي  ١٥ارتفاع 

متر با مخلوطي از نمك و خاكهزغال پر و  ٢چاه قرار داده شده و در اطراف ورودي آن تا ارتفاع حدود 
  شود. دن آن مجدداً پر ميارتفاع باقيمانده چاه نيز با خاك حاصله از كن

داده شده  نشان ٥و  ٤،  ٣اي در شكلهاي  هاي پرسي و صفحه ، لوله اي ساده جزئيات نصب الكترودهاي لوله
  . است

  
ریختن مخلوط نمک و خاکه زغال در چاه و پر کردن آن با خاك نباید یک جا انجام شودبلکه   -١یادآوري 

پس از نشست  سانتی متر) ریخته شده و به کمک آب دادن 50ثر بایستی در قشرهاي مختلف (در هر قشر حداک
  کامل هر قشر ریخته شده قشر بعدي ریخته شود.

  
 7استفاده از نمک وخاکه زغال الزامی نبوده وبستگی به      خاك دارد که این بند مطابق بند  -٢یادآوري 

  می باشد. 4123استاندارد ملی ایران به شماره  3بخش 
  

الکترود  ر مواردي یک الکترود مقاومت مورد نظر حاصل نشده و احتیاج به نصب چندیند  -٣یادآوري 
  باشد.

  باشد.  ) یا عمق چاه اي اي یا لوله اوالً : فاصله نصب بین هر دو الکترود نباید کمتر از دو برابر طول الکترود (میله
  یگر متصل شود.متر به یکد میلی 25×3ثانیاً : کلیه الکترودها باید با تسمه حداقل 

  
براي سهولت در امر نگهداري و بازرسی سیستم زمین بعد از نصب جهت جلوگیري ازپوسیده   -٤یادآوري 

 2،  1مطابق شکلهاي  اي با درپوش مناسب و مفقود شدن محل نصب الکترود باید در باالي هر الکترود حوضچه
  ساخته شود. 4و  3، 
  



 

   نصب جعبھ آزمایش اتصال زمین      ٢-٢-٥
، بعد ازنصب و  به منظور سهولت در امر آزمايش مقاومت الكتريكي هر الكترود اتصال زمين به طور جداگانه

و نصب شود  بيني ، بايد براي هر الكترود اتصال زمين يك جعبه اتصال آزمايش پيش برداري يا در زمان بهره
  ).٦و  ٥،  ٤،  ٣،  ٢هاي  (مطابق شكل

  
ش باید در روي سطح نزدیکترین دیوار به الکترود مربوط و در جعبه اتصال آزمای  -٥یادآوري 

  متر از کف تمام شده زمین نصب شود. 1.5حداقل  ارتفاع
  

وجه  هاي اتصالی بین الکترود و جعبه اتصال آزمایش به هیچ گرفتن هر گونه انشعاب از هادي  -٦یادآوري 
اتصال آزمایش  و غیره باید بعد از جعبه 6 ل زمینجایز نبوده و کلیه انشعابات و تشکیل حلقه شبکه سیستم اتصا

  انجام شود.
  
   ھاي اتصال زمین نصب ھادي    ٣-٢-٥
براي اتصال تسمه و يا سيم مسي لخت به الكترود اتصال زمين بايد از بستها وكابلشوهاي     ١-٣-٢-٥

  ) استفاده شود.٧متناسب با نوع الكترود (مطابق شكل 
  

صورت  صورت امکان براي اتصال تسمه یا سیم مسی لخت نحوه اتصال بهتوصیه می گرد در   -٧یادآوري 
ایزومتریک  پرسی یا جوشکاري بوده وحتی االمکان در جوشکاري از الکترودهاي نقره و یا از روش

  (ترموولد)استفاده گردد.
  
  

کان به هاي شبکه سیستم اتصال زمین اعم از تسمه زمین و سیم مسی لخت باید تاحدام هادي  -٨یادآوري 
  صورت روکار و قابل رؤیت و دسترسی نصب شود.

  
هاي شبكه سيستم اتصال زمين به ديوار، سقف و كف ساختمانها و يادر  براي نصب هادي    ٢-٣-٢-٥

  )٨كانال بايد از بستهاي مخصوص از جنس مس يا برنج استفاده شود. (مطابق شكل 
ل كالً در يك لوله كشيده شود مانند در صورتي كه اتصال زمين با سيمهاي فاز و نو    ٣-٣-٢-٥

، سطح مقطع  كشي سيستم روشنايي و يا پريزهاي برق يك فاز و نول يا سه فاز و نول و مانند آن سيم
  اتصال زمين بايد مساوي با سطح مقطع سيمهاي فاز يا نول باشد. سيم

                                                           
٦Grounding loop.  



 

شش قرار گرفته هاي فاز و نول كالً در يك پو در صورتي كه سيم اتصال زمين با سيم    ٤-٣-٢-٥
،  برقي ، كتري هاي چند رشته قابل انعطاف ارتباطي مانند سيم اطوي برقي باشدمانند كابلهاي معمولي و يا سيم

، سطح مقطع سيم اتصالزمين بايد مساوي با  ، ماشين لباسشويي و مانند آن ، يخچال ، توستر برقي سماور برقي
 ٦٠٧تصال بايستي مطابق بااستاندارد ملي ايران به شماره هاي فاز يا نول باشد.رنگ سيم ا سطح مقطع سيم

  انتخاب گردد.
مقطع  باشد سطح در كابلهايي كه سطح مقطع سيم نول نصف سطح مقطع هر سيم فاز مي    ٥-٣-٢-٥

  سيم اتصال زمين و سيم نول بايد يكسان باشد.
اتصال  بايد سطح مقطع سيم متر مربع ميلي ١٦براي كابلهايي با سيم نول به مقطع كمتر از     ٦-٣-٢-٥

  متر مربع منظور شود. ميلي ١٦زمين 
هاي مورد مصرف در سيستم اتصال زمين و همچنين تمامي اتصاالت وملحقات  كليه هادي    ٧-٣-٢-٥

  ، ويژه كاربرد در تأسيسات برق ساخته شده باشد. ، بايد از آلياژ مسي مربوط به آن
رود،بايد  ها به كار مي ، كه براي اتصال به دستگاه ط اصليهاي انشعابي فرعي از خطو هادي    ٨-٣-٢-٥

  سيم مسي لخت باشد.
و با  در مواردي كه در سيستم اتصال زمين از سيم مسي لخت به طور جداگانه استفاده شده    ٩-٣-٢-٥

ل ، حداق مكانيكي گيرد، به منظور ازدياد مقاومت هاي الكتريكي در يك پوشش يا حفاظ قرار نمي ساير هادي
  متر مربع باشد. ميلي ١٦سطح مقطع آن بايد 

استفاده از سيم مسي روپوش دار به عنوان هادي اتصال زمين و عبور آن از لوله     ١٠-٣-٢-٥
هاي فاز و نول در يك پوشش يا در يك حفاظ قرار  صورت منفرد (در صورتي كه با هادي فلزي به
  باشد.  باشد) مجاز نمي نگرفته

باشند، سيستم اتصال  نهايي كه مجهز به سيستم حفاظتي برقگير ميدر ساختما    ١١-٣-٢-٥
زمينمربوط به سيستم برقگير بايد از سيم اتصال زمين تأسيسات برقي فشار ضعيف يا فشار قوي 

  كامالً جدا بوده و از سيستم اتصال زمين مشترك استفاده نشود. ساختمان
  
هاي برقي و همچنين تابلوهاي  دستگاهدر صورتي كه براي اتصال زمين وسايل و     ١٢-٣-٢-٥

نول  شود، سطح مقطع آن بايد با سطح مقطع سيم اي استفاده مي و اصلي و غيره از سيم يا شينه جداگانه فرعي
ميليمتر مربع ١٦هاي مربوط يكسان باشد، مشروط بر اين كه سطح مقطع سيم نول از  كابل اصلي دستگاه

  كمتر نباشد.
  

  توان به عنوان الکترود اتصال زمین استفاده کرد. وله کشی آب شهر نمیاز سیستم ل  -٩یادآوري 
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