به نام خدا

سازمان نظام مهندسي ساختمان

گروه تخصصی برق (کشور)

دستـورالعمـل طـرح و اجـرای
همبندی در ساختمانها
تدوین کنندگان
رئیس کارگروه :دکتر سلیمان شیرزادی
اعضاء کارگروه:

مهندس رحیم سلیمانآذر

مهندس ایرج امینیباغبادرانی

مهندس عزتا ...پرتویشال

دکتر ایمان سریریآجیلی

دکتر علیاصغر امینی

دکتر شاهرخ شجاعیان

مهندس سیدبدرالدین رضازاده

مهندس مسعود باقرزادهیزدی

مهندس سید کاظم مجابی

تابستان 3149
ویرایش اول

دستورالعمل طرح و اجرای همبندی در ساختمانها

 1-1کلیات
 1-1-1الزام
 3-3-3-3بر اسااس ماده پ 3-7-9-3-مبحث سایزدهم مرررات ملی ساامتمان ،عالوه بر سایساتم اتلال زمین،
اجرای همبندی اصاالی درتمامی سااامتمانها ،یک الزام اس ا  .همینین مواد1-3-3-4-31 ، 5-2-4-31
و پ 2-7-9-3-این مبحث ،اجرای همبندی اضااا ی را در محیطهای مرطوب از جمله آشااخزمانه ،حمام
و  ...و کلیه مکانهایی که از عملکرد وساااایف حتاظتی آنها در زمان مجاز ،اطمینان کا ی وجود ندارد،
الزامی نموده اسا  .لذا این دستورالعمف بهمنظور طراحی و اجرای همبندی سامتمانها ،تدوین گردیده
و الزماالجرا اس .
یادآوری :مزایای اجرای همبندی در سامتمانها به شرح زیر اس :
الف -مطمئنترین روش جلوگیری از برقگر تگی ناشی از تماس غیرمستریم (بهکمک همولتاژ کردن
نراط در دسترس)
ب -کاهش مطر آتشسوزیهای ناشی از برق
ج -حتاظ از آسیب دیدن تجهیزات الکترونیکی ،مخابراتی و اتوماسیون
د -کاهش مراوم

سیستم زمین سامتمان و ا زایش سرع

عملکرد وسایف حتاظتی

ه -کاهش اثرات الکتریسیته ساکن ) * (ESDوکمک به بهبود سازگاری الکترومغناطیسی(* *(EMC

که موجب کاهش تدامف امواج الکترومغناطیسی )*** (EMIمیشود.
و -ایجاد مسیرهای متعدد موازی برای هدای

جریانهای صاعره به سم

آسیبهای ناشی از آن بر روی تجهیزات الکتریکی و اشخاص

زمین و جلوگیری از

****

ز -ر ع نگرانی های ناشی از عدم اطمینان به عملکرد وسایف حتاظتی به کمک همبندی اضا ی
ح -ایمنسازی بهوسیله همبندی اضا ی در سامتمانهایی که مراوم

کف سیستم زمین بیش از حد

مجاز بوده و امکان کاهش آن نیس .
* Electro Static Discharge
** Electro Magnetic Compatibility
*** Electro Magnetic Interference

**** اجرای همبندی اصلی در سامتمانهای دارای صاعره گیر ،لزوم استتاده از هادیهای نزولی برای سیستم صاعره گیر را منتتی نمیکند.
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 2-3-3-3جه

اجرای همبندی اصلی ،مطابق ماده پ 3-7-9-3-باید هادی حتاظتی ،هادی منثی ،لولههای

اصلی لزی آب ،لولههای اصلی گاز ،لولهها و کانالهای لزی اصلی سایر تأسیسات ،الکترود اصلی و

رعی اتلال زمین و تمامی قسمت های اصلی فلزی ساختمان ها مانند اسکلت فلزی و
آرماتورهای بتن مسلح را به وسیله هادیهای جداگانه بر روی شینه اصلی اتلال زمین سامتمان به
یکدیگر متلف نمود .لذا با توجه به وجود مراوم
مسلح و اتلاالت پییی تیرها و ستونهای اسکل
اسکل

الکتریکی در اتلاالت عادی بین میلگردهای بتن
لزی ،بایستی پیش از هر مرحله بتنریزی ویا پوشاندن

لزی بهترتیبی که شرح داده میشود ،اتلاالت الکتریکی مطمئنی را به وجود آورد و سخس

شبکه ایجاد شده را به اتلال زمین سامتمان متلف نمود.
 2-1-1طراحی
 3-2-3-3مهندساان طراح تأسایسات الکتریکی سامتمانها موظتند تمامی نرشههای الزم جه اجرای همبندی
اصالی و اضاا ی در میلگردها ویا اسکل

لزی سامتمان را تهیه و در امتیار کار رما و مراجع ذیصالح

بگذارند.
 3-1-1نظارت
 3-1-3-3مهندساان ناظر تأسایساات الکتریکی ساامتمانها موظتند بر اسااس طرح داده شاده ،بر حسن اجرای
همبندی اصلی و اضا ی ،در میلگردها و یا اسکل

لزی سامتمانها نظارت نمایند.

 2-1روش طراحی و اجرا
 1-2-1ترسیم نقشههای همبندی
 1-1-2-1نرشاههای همبندی اصالی و اضا ی بایستی بر روی پالن شالوده ( ونداسیون) و پالنهای تیرریزی و
مراطع ستونهای سامتمان و در صورت لزوم سایر نرشههای سازه ترسیم و جزئیات (دیتایفهای) الزم به
آنها ا زوده شود( .پالنهای همبندی نمونه در شکفهای  3-9-3تا  5-9-3آمده اس ).
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 2-2-1تشکیل شبکه همبند
 1-2-2-1همبندی در میلگردها ،ساتونها و تیرهای لزی ساامتمان ،با ایجاد شبکهای از یک هادی در شالوده
( ونداسیون) و همه طبرات سامتمان انجام میشود .این شبکه تمامی بخشهای زیر را در برمیگیرد.
الف) در شالوده :تمامی شناژهای ارتباطی
ب) در سرف بام :تمامی شناژها و تیرهای لزی
ج) در سایر سرفها:
 -3شناژها یا تیرهای لزی پیرامونی سرف
 -2شناژها یا تیرهای لزی پیرامونی چهارچوب راهپله و آسانسور
 -1شناژها یا تیرهای لزی در طول و عرض سامتمان ،حداقف در هر  22متر
 -9یکی از شاناژها یا تیرهای لزی در هر حمام ،دساتشاویی ،آشخزمانه ،آبدارمانه ،رمتشویمانه
و سایر ضاهایی که به طور معمول در کف آنها آبریزی میشود.
د) در سرف مرپشتهها و سرف موتورمانههای آسانسور :شناژها یا تیرهای لزی پیرامونی هر سرف
ه) در ستونها :در پوسته مارجی و درون سامتمان ،بهنحوی که موارد ذیف را دربرگیرد:
 -3تمامی ستونهای واقع درگوشههای سامتمان (در همه طبرات)
 -2در هر  22متر از طول و از عرض سامتمان ،حداقف یک ستون (در همه طبرات)
 -1یکی از ستونهای شت هر راهپله در همه طبرات
 -9تمامی ستونها در هر مرپشته و هر موتورمانه آسانسور
 2-2-2-1در وناداسااایونهاای یکخارچه ،هادی همبندکننده ،بایساااتی عالوه بر پوشاااش دادن مط پیرامونی
ونداسیون ،در طول و عرض سامتمان ،حداقف در هر  22متر ،یک انشعاب داشته باشد.
 3-2-2-1درصورتیکه همبندی را قبف از بتنریزی در ونداسیون ،بام ویا یکی از طبرات سامتمان ،مرپشتهها،
یا سارف موتورمانههای آسانسور انجام نداده باشند ،باید با استتاده از سیم مسی بدون روکش غیرا شان
با ساطح مرطع  31mm2شابکه همبند را بر روی سطح بتن (بر روی بتن کف طبره ،بام و  ). . .ایجاد و آن
را به شابکه همبندی ،در نزدیکترین نراط در دسااترس متلاف نمود .در اینصااورت شابکه ایجاد شااده
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باایساااتی همه جزئیات بندهای الف تا د از ماده  3-2-2-3و ماده  2-2-2-3را در بر بگیرد با این تتاوت
که اصله مندرج در ماده ماده  2-2-2-3و ردیف  1از بند ج ماده  3-2-2-3به  32متر کاهش مییابد.
پس از ایجاد این شبکه ،باید بال اصله روی آن را با مالت سیمان (ماهییه سیمانی) پوشاند.
 4-2-2-1درصااورتیکه قبف از بتنریزی در ساااتونهای یکی از طبرات سااامتمان ،مرپشاااته و یا موتورمانه
آساانساور ،همبندی را انجام نداده باشاند ،ارتباط شابکه همبند بین طبرات باال و پایین قطع میشود ،لذا
باید یک رشاته سیم مسی با سطح مرطع حداقف  31mm2غیرا شان (روکشدار یا بدون روکش) در کنار
ساتونهای مورد نظر در بند د ماده  3-2-2-3قرار داده و آنها را به شابکه همبندی طبره باالتر و همینین
طبره یا طبرات پایینتر متلف نمود.
توضیح :بهمنظور جلوگیری از موردگی ،استتاده از سیم روکشدار برای ستونهایی که با گچ پوشانده
میشوند ،الزامی اس .
 5-2-2-1درصااورتیکه قبف از بتنریزی در دو یا چند طبره از سااامتمان (در سااتونها و ساارفها) همبندی را
انجام نداده باشاند ،باید شاابکه همبند را به شاارح مندرج در مواد  3-2-2-3و  2-2-2-3به کمک ساایم
مسای ،بر روی سارفها و ساتونها ایجاد و ضمن اتلال این طبرات به یکدیگر ،آنها را به نزدیکتر ی ن
نراط در دسترس ،به طبرات باال و پایین متلف نمود.
 3-2-1جزئیات ایجاد شبکه همبند
 1-3-2-1هادی همبند کننده ،یک رشاته سایم مسای ،یک تسمه مسی ،یک عدد میلگرد و یا یک تیر یا ستون
لزی اس

که بر اساس طرح همبندی در سرفها و ستونهای سامتمان قرار میگیرد.

توصایه میشاود بهمنظور ساهول

و سارع در اجرا ،اطمینان بیشاتر از اجرای درس

و تدامف کمتر با

عملیات سازهای ،از هادی مسی بهعنوان هادی همبند کننده استتاده شود.
میلگرد همبندی میتواند یکی از میلگردهای موجود (میلگردهای اصلی) در شناژها یا ستونهای سازه و
یا یک میلگرد اضا ی باشد که به میلگردهای موجود سازه اضا ه شده اس .
توجه  :بهکارگیری میلگردهای موجود ساازه به عنوان میلگرد همبندی ،منوط به کسب اجازه از مه ندس
ناظر سازه اس .
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 2-3-2-1میلگردهای اضاا ی همبندی بایساتی با سیم آرماتوربندی معمولی یا سیم مسی متتولی به میلگردهای
اصلی سازه بسته شوند( .تعداد بس

و روش بستن آنها مانند میلگردهای اصلی سازه اس )

 3-3-2-1سیمها یا تسمههای همبندی مسی باید به میلگردهای موجود سازه متلف شوند .برای این کار حداقف
در هر 1متر ،با اساتتاده از جوش ترمی

(کدولد) و یا بسا های پییی مناساب ،اتلااالتی ایجادشده و

همینین در اصااله بین بساا های پییی یا جوشها ،باید به کمک ساایم آرماتوربندی معمولی یا ساایم
مسای متتولی ،بسا های دیگری زده شاود .تعداد بس های سیمی و روش بستن آنها مانند میلگردهای
اصلی سازه اس .
بسااا های پییی باید از جنس مس یا آلیاژهای مجاز آن ،والد بدون روکش ،والد گالوانیزه یا والد
ضدزنگ (استینلساستیف) باشد.
 4-3-2-1بایساتی تمامی قطعات شابکه همبند ،از طریق اتلااالت الکتریکی مطمئن ،به یکدیگر وصاف شوند .
به نحوی که مراوم الکتریکی ،بین اجزاء این شبکه به حداقف ممکن کاهش یابد .این اتلاالت باید در
همه نراط ذیف برقرار شود:
الف) در تمامی نراطی که قطعات شبکه همبند دو تکه شدهاند.
ب ) در تمامی گوشههای سامتمان که قطعات شبکه همبند از دو طرف به هم میرسند.
ج ) در تمامی انشعاباتی که از یک قطعه از شبکه همبند گر ته میشود( .سهراهیها)
د ) در تمامی نراطی که قطعات طولی و عرضی شبکه همبند از روی هم عبور میکنند( .چهارراهیها)
ه ) در هر جا که شبکه ا ری یک طبره ،به یک ستون متلف میشود.
مراحف اجرایی و نحوه اتلااالت یک شابکه همبند نمونه از ونداسایون تا مرپشته در شکفهای 3-5-3
تا  8-5-3آمده اس .
 5-3-2-1اتلاااال الکتریکی مطمئن بین قطعات میلگرد همبندی (اعم از میلگرد موجود یا اضاااا ی) بهوسااایله
جوشاکاری (با اسااتتاده از ترانس جوش معمولی) به وجود میآید .طول جوش در جدول  3-3و سااایر
جزئیات کار در شکفهای  3-3-3تا  5-3-3نشان داده شده اس .
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شکف 3-3-3

شکف 2-3-3

شکف 9-3-3

شکف 1-3-3

جدول 3-3
نوع آرماتور
AI
AII
AIII

طول جوش
یکطر ه

د وطر ه

6d
8d
10d

3d
4d
5d

 = dقطر آرماتور (میلگرد)
آرماتور  AIاز نوع ساده و آرماتورهای  AIIو  AIIIاز نوع
آج دار هستند.

شکف 5-3-3
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 6-3-2-1اتلال الکتریکی مطمئن بین قطعات سیم مسی یا تسمه مسی همبندی ،بهوسیله جوش ترمی یا بس
پییی یا پرسی با رعای اصول اجرای اتلاالت الکتریکی به وجود میآید.
 7-3-2-1در ساازههای اساکل

لزی که تیرها و ساتونها با اساتتاده از پیچ و مهره به یکدیگر متلف شدهاند،

برای ایجاد اتلاال الکتریکی مطمئن بین قطعات لزی شابکه همبند (مثالً اتلال الکتریکی تیر به ستون)
از یک قطعه سیم مسی رابط ( )Jumperاستتاده میشود( .شکفهای  3-2-3و  2-2-3را ببینید)
توضایح :اتلاالت جوشی قطعات لزی ،مودبهمود از نظر الکتریکی مطمئن بوده و نیاز به اتلال اضا ی
ندارند.
 8-3-2-1سایم رابط را باید به قطعات والدی متلف شونده ،جوش ترمی داد و یا دو سر آن را کابلشو زده و
به دو عدد پیچ جوشکاری شده (مطابق جدول  )2-3به قطعات متلف شونده ،وصف نمود.
تبلاره  )3سایم رابط پس از بساته شدن ،نباید در حال کشیده قرار گیرد( .انحنای الزم برای انرباض و
انبساط قطعات متلف شونده را داشته باشد)
تبلره  )2هنگام جوشکاری پیچها ،نباید آسیبی به مود پیچ برسد.
یادآوری :برمی از روشها ی جوشاکاری مانند جوشاکاری با اساتتاده از ترانس جوش معمولی موجب
سومتن الیه گالوانیزه میشود .لذا در این موارد باید از پیچ استینلساستیف استتاده شود.

شکف 3-2-3
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شکف 2-2-3

 4-2-1اتصال شبکه همبند شده به سیستم اتصال زمین ساختمان
 1-4-2-1شابکه همبند شاده بایساتی حداقف از ساه نرطه به شاینه اتلال زمین در تابلوی اصلی سامتمان (شینه
ارت) مطابق شکف  1-3وصف شود.
 2-4-2-1اگر ساامتمان بهوسیله درز انرطاع (ژوئن) به دو یا چند بخش مجزا ترسیم شده باشد ،باید هر بخش،
حداقف از سه نرطه به شینه اصلی اتلال زمین همان بخش متلف گردد.
عالوه برآن سااتونهایی که مجاور یکدیگر ،در دو طرف یک درز انرطاع قرار داشااته و جزئی از شاابکه
همبند میباشند ،باید در پایین ترین و باالترین طبره سامتمان به یکدیگر متلف شوند( .شکف  3-1-3را
ببینید)
اگر تعداد طبرات بیش از  7باشد ،باید حداقف در هر  7طبره این اتلال تکرار شود.
اتلااال این سااتونها توسااط یک ساایم مساای رابط ،مطابق مندرجات مواد  9-9-2-3تا  1-9-2-3این
دستورالعمف انجام میشود.
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 3-4-2-1نراط اتلال شبکه همبند به اتلال زمین سامتمان ،روی ستونهای همبند شده منظور میگردد .یکی
از این نراط بایساتی روی ساتون همبند شاده شات راهپله باشد و یک نرطه دیگر ،روی ستونی جانمایی
شاود که از تابلو کنتور(محف نلب شینه اصلی اتلال زمین سامتمان) تا حد ممکن اصله کمتری داشته
باشاد .نرطه یا نراط باقیمانده روی ساتونهایی در نظر گر ته میشوند که حتیاالمکان دور از یکدیگر و
دور از نراط قبلی باشند.
 4-4-2-1برای اتلاال شابکه همبند شاده به اتلاال زمین ساامتمان از یک قطعه والدی به نام قطعه اتصاال

اساتتاده میشاود .این قطعه یک تکه نبشاای والدی معمولی به ابعاد  52525mmیا بزرگتر و به طول
حداقف  5ساانتیمتر اس  .یکی از صتحات نبشی به هادی همبندی موجود در ستون ،جوشکاری می ش ود
و صاتحه دیگر برای اتلال شبکه همبند به هادی ارتباطی بین اتلال زمین سامتمان و شبکه همبند ش ده
بهکار میرود .شکف  2-1-3نحوه نلب قطعه اتلال را نشان میدهد.
 5-4-2-1برای اتلال هادی ارتباطی (هادی همبندی) به قطعه اتلال باید از جوش ترمی استتاده شود و یا یک
عدد پیچ استینلساستیف با اندازه مناسب (مطابق جدول  )2-3روی این قطعه (مطابق شکف )3-1-3
جوشکاری شده و هادی همبندی به کمک کابلشو مناسب بر روی این پیچ بسته شود.
 6-4-2-1پیچ و کابلشاو نلب شده بر روی قطعه اتلال بایستی همیشه در دسترس و قابف بازرسی و تعمیر باقی
بماند و پوشاااندن دائمی آن ممنوع اساا  .الزم اس ا یک عدد جعبه بازدید ،در محف این قطعه نلااب
شود.
توضایح :بهمنظور حتظ زیبایی توصایه میشاود محف نلاب قطعه اتلاال طوری انتخاب شود که از قرار
گر تن آن در جااهاای مورد توجاه و در معرض دیاد ،جلوگیری باهعمف آید .البته در صاااورت
استتاده از جوش ترمی  ،میتوان به جای نلب جعبه بازدید ،محف اتلال را با سیمان پوشاند.

 7-4-2-1قطعه اتلال در حدود  12سانتیمتری کف تمام شده ،نلب میشود.
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 5-2-1سطح مقطع هادی همبندی
 1-5-2-1قطر میلگرد همبندی نباید کمتر از  8میلیمتر باشاد و اگر ساطح مرطع هادی اصالی از ساامتمان 45
میلیمترمربع یا بیشتر بود ،قطر میلگرد به  32میلیمتر ا زایش مییابد.
یادآوری :روش تعیین ساطح مرطع هادی مساای ارتباطدهنده شابکه همبند به اتلااال زمین سااامتمان در
ماده پ 2-5-3مبحث  31مرررات ملی تشریح شده اس .
 6-2-1همبندی اضافی
دستورالعمف همبندی اضا ی در ویرایش دوم این دستورالعمف اضا ه مواهد شد.
جدول ( 2-3قطر پیچ برای هادیهای همبندی)
سطح مرطع

قطر پیچ

کابلشو ()mm2

()mm

1

6

 Ø6یا Ø8

2

10

 Ø6یا Ø8

3

16

 Ø8یا Ø10

4

25

 Ø8یا Ø10

ردیف

شکف 3-1-3
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Cm

30

شکف 2-1-3
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شکف 3-9-3
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شکف 2-9-3
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شکف 1-9-3
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شکف 9-9-3

شکف 5-9-3
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شکف  :3-5-3اجرای شبکه همبندی اصلی در ونداسیون
(هادی همبندی با رنگ تیرهتر مشخص شده و در سامتمانهای بتنی در دامف بتن مد ون میشود).

شکف  :2-5-3اجرای شبکه همبندی اصلی در ستونهای چهار گوشه سامتمان و یک ستون راهپله
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شکف  : 1-5-3اجرای شبکه همبندی اصلی در سرف اول (دورتادور سامتمان و راهپله)

شکف  :9-5-3اجرای شبکه همبندی اصلی در ستونهای طبره بعدی
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شکف  :5-5-3اجرای شبکه همبندی اصلی در سرف بعدی

شکف  :1-5-3اجرای شبکه همبندی اصلی در بام سامتمان (همه شناژها)
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شکف  :7-5-3اجرای شبکه همبندی اصلی در ستونهای مرپشته

شکف  :8-5-3اجرای شبکه همبندی اصلی در سرف مرپشته
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شکف  :1-3اتلال ستونهای همبندی به شینه ارت (در تابلو اصلی سامتمان)
برای یک سامتمان سه واحدی
مراجع:
 -3مبحث سیزدهم مرررات ملی سامتمان
 -2راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی سامتمانها
3- IEC62561
4- IEC62305-3
5- IEC 60364-4-41
6-DIN 18014:2007-9
7-DIN 18015
8-VDE 0185-305-3
9-VDE 0185-305-4
10-EN 62305-3
11-EN 62305-4
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