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 کلیات 1-1

 الزام 1-1-1

، عالوه بر سایساتم اتلال زمین ،مبحث سایزدهم مرررات ملی ساامتمان 3-7-9-3-ه پماد بر اسااس 3-3-3-3

 1-3-3-4-31،  5-2-4-31اساا . همینین مواد زامال یک، هادرتمامی سااامتمان همبندی اصاالیاجرای 

های مرطوب از جمله آشااخزمانه، حمام در محیط را این مبحث، اجرای همبندی اضااا ی 2-7-9-3-و پ

اطمینان کا ی وجود ندارد،  ،زمان مجازدر  آنها هایی که از عملکرد وساااایف حتاظتیمکانکلیه و ... و 

، تدوین گردیده هاهمبندی سامتمانطراحی و  اجرای منظور این دستورالعمف بهلذا  .نموده اسا الزامی 

 االجرا اس .و الزم

 اس : به شرح زیرها در سامتمانهمبندی اجرای مزایای یادآوری: 

ولتاژ کردن کمک همغیرمستریم )به ناشی از تماس گر تگیترین روش جلوگیری از برقمطمئن -الف

 نراط در دسترس(

 ناشی از برق هایسوزیآتش کاهش مطر -ب

 مخابراتی و اتوماسیون، یدن تجهیزات الکترونیکیحتاظ  از آسیب د -ج

 سیستم زمین سامتمان و ا زایش سرع  عملکرد وسایف حتاظتی مراوم کاهش  -د

 )EMC**)سازگاری الکترومغناطیسی کمک به بهبودو  )ESD*( ساکنکاهش اثرات الکتریسیته  -ه

 شود.می EMI)***(کاهش تدامف امواج الکترومغناطیسی که موجب 

لوگیری از های صاعره به سم  زمین و جایجاد مسیرهای متعدد موازی برای هدای  جریان -و

 ****تجهیزات الکتریکی و اشخاص بر روی آنهای ناشی از آسیب

 بندی اضا یهای ناشی از عدم اطمینان به عملکرد وسایف حتاظتی به کمک همر ع نگرانی -ز

از حد  بیش هایی که مراوم  کف سیستم زمینسامتمانبندی اضا ی در وسیله همسازی بهایمن -ح

 مجاز بوده و امکان کاهش آن نیس .

 

* Electro Static Discharge  
** Electro Magnetic Compatibility  

*** Electro Magnetic Interference 

 ند.کگیر را منتتی نمیسیستم صاعرهبرای های نزولی گیر، لزوم استتاده از هادیدارای صاعره هایمتمانسابندی اصلی در ماجرای ه ****
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های هادی حتاظتی، هادی منثی، لوله باید 3-7-9-3-بندی اصلی، مطابق ماده پجه  اجرای هم 3-3-3-2

و  تأسیسات، الکترود اصلیسایر   لزی اصلی هایها و کانالهای اصلی گاز، لولهآب، لوله اصلی  لزی

ها مانند اسکلت فلزی و های اصلی فلزی ساختمانتمامی قسمت رعی اتلال زمین و 

ه باصلی اتلال زمین سامتمان  شینه بر روی های جداگانهبه وسیله هادی را آرماتورهای بتن مسلح

 تنبمراوم  الکتریکی در اتلاالت عادی بین میلگردهای  به وجودبا توجه لذا . متلف نمودیکدیگر 

ویا پوشاندن  زیریبتن، بایستی پیش از هر مرحله اسکل   لزی هایستونیی تیرها و یو اتلاالت پ مسلح

ورد و سخس آ به وجوداتلاالت الکتریکی مطمئنی را  ،شودترتیبی که شرح داده میبه  لزی اسکل 

 به اتلال زمین سامتمان متلف نمود. ایجاد شده راشبکه 

 طراحی 1-1-2

   اجرای همبندیهای الزم جهموظتند تمامی نرشه هاسامتمانالکتریکی  تأسایساتطراح  مهندساان 3-3-2-3

 صالحو مراجع ذی سامتمان را تهیه و در امتیار کار رما ویا اسکل   لزی در میلگردهاو اضاا ی اصالی 

  بگذارند.

 نظارت 1-1-3

 حسن اجرای بر ،طرح داده شاده بر اسااسموظتند  هاساامتمانالکتریکی  تأسایسااتناظر  مهندساان 3-3-1-3

 نظارت نمایند. هاسامتمان و یا اسکل   لزی در میلگردهااضا ی، و همبندی اصلی 

 و اجرا روش طراحی 1-2

 های همبندیترسیم نقشه 1-2-1

رریزی و های تینبایستی بر روی پالن شالوده ) ونداسیون( و پال و اضا ی های همبندی اصالینرشاه  1-2-1-1

زم به های( الهای سازه ترسیم و جزئیات )دیتایفو در صورت لزوم سایر نرشه سامتمان هایستونمراطع 

 آمده اس .( 5-9-3تا  3-9-3های شکفای همبندی نمونه در ه)پالن آنها ا زوده شود.
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 تشکیل شبکه همبند 1-2-2

 ودهشالدر  از یک هادی ایشبکه با ایجاد ،ساامتمان و تیرهای  لزیها ساتون ،در میلگردهاهمبندی  1-2-2-1

 رد.گیهای زیر را در برمیبخش یشود. این شبکه تمامو همه طبرات سامتمان انجام می ) ونداسیون(

 تمامی شناژهای ارتباطی : شالودهدر الف( 

 و تیرهای  لزی تمامی شناژها :در سرف بامب( 

 :هاسرفسایر در ج( 

 ی سرفپیرامون تیرهای  لزی یاشناژها  -3

 و آسانسور پلهراهچهارچوب تیرهای  لزی پیرامونی  یاشناژها  -2

 متر 22هر در تیرهای  لزی در طول و عرض سامتمان، حداقف  یاشناژها  -1

مانه تیرهای  لزی در هر حمام، دساتشاویی، آشخزمانه، آبدارمانه، رمتشوی یاشاناژها  ی ازیک -9

 .شودطور معمول در کف آنها آبریزی میهر  ضاهایی که بیسا و

 فسر هر تیرهای  لزی پیرامونی یاشناژها : های آسانسورها و سرف موتورمانهدر سرف مرپشته( د

 نحوی که موارد ذیف را دربرگیرد:به ،در پوسته مارجی و درون سامتمان: هادر ستون( ه

 سامتمان )در همه طبرات( هایگوشهواقع در هایستونی تمام  -3

 )در همه طبرات( یک ستون ، حداقفعرض سامتماناز طول و  ازمتر  22در هر   -2

 در همه طبرات پلهراهشت  هر  هایستونیکی از  -1

 و هر موتورمانه آسانسور پشتهها در هر مرستون تمامی -9

 مط پیرامونیبایساااتی عالوه بر پوشاااش دادن  ، هادی همبندکننده،هاای یکخارچهدر  وناداسااایون 1-2-2-2

 یک انشعاب داشته باشد. ،متر 22در هر حداقف ،  ونداسیون، در طول و عرض سامتمان

 ،هامرپشته ،از طبرات سامتمان ییکویا  بام ،در  ونداسیونی ریزبتنقبف از  همبندی را کهصورتیدر 1-2-2-3

ا شان بدون روکش غیربا استتاده از سیم مسی  بایدد، نده باشداانجام ن ی آسانسورهایا سارف موتورمانه

2ساطح مرطع با 
mm31 آن  وایجاد  (بام و . . .، کف طبرهبتن ی بر رو) شابکه همبند را بر روی سطح بتن

ه شابکه ایجاد شاادصااورت نمود. در اینمتلاف در دسااترس ترین نراط ، در نزدیکشابکه همبندیرا به 
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با این تتاوت را در بر بگیرد  2-2-2-3و ماده  3-2-2-3ماده از  دتا  الفبندهای باایساااتی همه جزئیات 

 یابد. می متر کاهش 32به  3-2-2-3ماده از بند ج  1ردیف و  2-2-2-3ماده ماده که  اصله مندرج در 

 پوشاند. )ماهییه سیمانی( روی آن را با مالت سیمانبال اصله پس از ایجاد این شبکه، باید 

سااامتمان، مرپشاااته و یا موتورمانه یکی از طبرات  هایساااتوندر ی ریزبتنقبف از که صااورتیدر 1-2-2-4

 شود، لذاپایین قطع میارتباط شابکه همبند بین طبرات باال و  د،نده باشاداانجام نهمبندی را ، آساانساور

2با سطح مرطع حداقف باید یک رشاته سیم مسی 
mm31 در کنار  دار یا بدون روکش()روکش غیرا شان

و همینین را به شابکه همبندی طبره باالتر  هاقرار داده و آن 3-2-2-3ماده  دبند در  مورد نظر هایساتون

 . متلف نمود ترطبره یا طبرات پایین

چ پوشانده با گ هایی کهستونبرای  داراستتاده از  سیم روکش ،جلوگیری از موردگی منظوربهتوضیح: 

 الزامی اس . ،دنشومی

 همبندی را ها(ها و ساارف)در سااتون در دو یا چند طبره از سااامتمان ریزیبتنکه قبف از درصااورتی 1-2-2-5

به کمک ساایم  2-2-2-3و   3-2-2-3 مواددر شاابکه همبند را به شاارح مندرج  انجام نداده باشاند، باید

 نیترکینزدها ایجاد و ضمن اتلال این طبرات به یکدیگر، آنها را به ساتونها و مسای، بر روی سارف

 نراط در دسترس، به طبرات باال و پایین متلف نمود.

 جزئیات ایجاد شبکه همبند  1-2-3

تون یک تیر یا س و یا عدد میلگرد یک رشاته سایم مسای، یک تسمه مسی، یک ،کننده هادی همبند 1-2-3-1

 . گیردمی قرار سامتمان هایستونو  هادر سرفطرح همبندی  بر اساسکه  اس  لزی 

با  کمترنان بیشاتر از اجرای درس  و تدامف ساهول  و سارع  در اجرا، اطمی منظوربهشاود می توصایه

 کننده استتاده شود. هادی همبند عنوانبهای، از هادی مسی عملیات سازه

 وازه س هایستونیا  در شناژها)میلگردهای اصلی(  موجود میلگردهایاز یکی تواند می میلگرد همبندی

 .سازه اضا ه شده اس که به میلگردهای موجود  باشد میلگرد اضا ییک  یا

ندس مهاز اجازه  کسب عنوان میلگرد همبندی، منوط بههکارگیری میلگردهای موجود ساازه به: ب توجه

 .اس  ناظر سازه
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ه میلگردهای ب یا سیم مسی متتولی یبندی معمولهمبندی بایساتی با سیم آرماتوراضاا ی  میلگردهای 1-2-3-2

 )تعداد بس  و روش بستن آنها مانند میلگردهای اصلی سازه اس ( .اصلی سازه بسته شوند

ف برای این کار حداقشوند.  متلفبه میلگردهای موجود سازه  دبایمسی ی همبندی هایا تسمه هاسیم 1-2-3-3

و ده شی پییی مناساب، اتلااالتی ایجادها)کدولد( و یا بسا  متر، با اساتتاده از جوش ترمی   1در هر

ا ساایم یمعمولی  آرماتوربندیساایم  به کمکباید ، هایا جوشی ی پییهادر  اصااله بین بساا  همینین

و روش بستن آنها مانند میلگردهای ی سیمی هاتعداد بس  .زده شاودی دیگری هابسا متتولی،  مسای

 اصلی سازه اس .

والد   یا مس یا آلیاژهای مجاز آن،  والد بدون روکش،  والد گالوانیزه د از جنسبایی پییی هابسااا 

 .باشد (استیفاستینلس) ضدزنگ

 .بایساتی تمامی قطعات شابکه همبند، از طریق اتلااالت الکتریکی مطمئن، به یکدیگر وصاف شوند 1-2-3-4

باید در ت . این اتلاالنحوی که مراوم  الکتریکی، بین اجزاء این شبکه به حداقف ممکن کاهش یابدبه

 ذیف برقرار شود: همه نراط

 .انددو تکه شدهشبکه همبند قطعات ی که الف( در تمامی نراط

 .رسندمیهم به از دو طرف  شبکه همبند که قطعاتهای سامتمان گوشهب  ( در تمامی 

 (هاراهیسه). شودگر ته میاز شبکه همبند از یک قطعه  که یاتانشعاب( در تمامی   ج 

 ها()چهارراهی. کننداز روی هم عبور میشبکه همبند  قطعات طولی و عرضی در تمامی نراطی که  (  د  

 شود.یک ستون متلف می ا ری یک طبره، بهشبکه در هر جا که (   ه

 3-5-3های شکفاز  ونداسایون تا مرپشته در نمونه شابکه همبند یک  تاتلااالنحوه اجرایی و مراحف 

 آمده اس . 8-5-3تا 

وسااایله هب)اعم از میلگرد موجود یا اضاااا ی( مطمئن بین قطعات میلگرد همبندی  اتلاااال الکتریکی 1-2-3-5

سااایر  و 3-3جدول  درجوش طول  آید.می به وجودجوشاکاری )با اسااتتاده از ترانس جوش معمولی( 

 .نشان داده شده اس  5-3-3تا   3-3-3 یهاشکفدر جزئیات کار 

 



هااجرای همبندی در ساختمان دستورالعمل طرح و

 

 02 از  6صفحه 

 

 

 

 
  3-3-3شکف               

 

 2-3-3شکف                 

 

 
 

 
 

  9-3-3شکف             1-3-3شکف     

 

 

 

 
 

 

 

 

 5-3-3شکف                

                                                                                                            

 3-3جدول 

 نوع آرماتور
 طول جوش

 وطر هد طر هیک

AI 6d 3d 

AII 8d 4d 

AIII 10d 5d 
 

= d  میلگرد( قطر آرماتور( 

از نوع  AIIIو  AIIاز نوع ساده و آرماتورهای AI آرماتور 

 .دار هستندآج

 
 



هااجرای همبندی در ساختمان دستورالعمل طرح و

 

 02 از  7صفحه 

یا بس    وسیله جوش ترمیهب ،مطمئن بین قطعات سیم مسی یا تسمه مسی همبندی اتلال الکتریکی 1-2-3-6

 آید. می به وجودالکتریکی  تاتلاال اجرای با رعای  اصول پرسی یا پییی

، اندشده متلفیکدیگر  بهبا اساتتاده از پیچ و مهره  هاتیرها و ساتونکه  ی اساکل   لزیهادر ساازه 1-2-3-7

تیر به ستون( کی الکتری)مثالً اتلال  شابکه همبند لزی اتلاال الکتریکی مطمئن بین قطعات  ایجاد برای

 را ببینید( 2-2-3و  3-2-3 هایشکف)شود. می استتاده (Jumper) رابطمسی قطعه سیم از یک 

 تلال اضا یابه  نیازمطمئن بوده و از نظر الکتریکی مود هقطعات  لزی، مودباتلاالت جوشی : توضایح

  ندارند.

جوش ترمی  داد و یا دو سر آن را کابلشو زده و ،  والدی متلف شونده اتقطعرا باید به  سایم رابط 1-2-3-8

 به قطعات متلف شونده، وصف نمود. (2-3جدول مطابق ) به دو عدد پیچ جوشکاری شده

ض و الزم برای انربا )انحنای .سایم رابط پس از بساته شدن، نباید در حال  کشیده قرار گیرد( 3تبلاره 

 انبساط قطعات متلف شونده را داشته باشد(

 .، نباید آسیبی به مود پیچ برسدهاپیچجوشکاری هنگام ( 2تبلره 

موجب  با اساتتاده از ترانس جوش معمولیی جوشاکاری مانند جوشاکاری هایادآوری: برمی از روش

 استیف استتاده شود.پیچ استینلسشود. لذا در این موارد باید از می سومتن الیه گالوانیزه

 

 

 

 

 3-2-3شکف                                   

 



هااجرای همبندی در ساختمان دستورالعمل طرح و

 

 02 از  8صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 2-2-3شکف 

 

 اتصال شبکه همبند شده به سیستم اتصال زمین ساختمان 1-2-4

)شینه   مانسامت تابلوی اصلیدر  ینه اتلال زمینشابکه همبند شاده بایساتی حداقف از ساه نرطه به شا 1-2-4-1

 صف شود.و  1-3شکف مطابق  (ارت

 ،ر بخشهباید  ،به دو یا چند بخش مجزا ترسیم شده باشددرز انرطاع )ژوئن(  وسیلهبه ساامتمان اگر 1-2-4-2

  گردد.متلف  بخشهمان  حداقف از سه نرطه به شینه اصلی اتلال زمین

که شااب از جزئیشااته و انرطاع قرار دا زدردو طرف یک  در یکدیگر، مجاورکه ی یهاسااتونعالوه برآن 

را   3-1-3شکف ) .ترین و باالترین طبره سامتمان به یکدیگر متلف شونددر پایین ، بایدباشندمی همبند

 ببینید(

  .طبره این اتلال تکرار شود 7باشد، باید حداقف در هر   7اگر تعداد طبرات بیش از 

این  1-9-2-3تا  9-9-2-3 ادوم اتمطابق مندرجتوسااط یک ساایم مساای رابط، ها اتلااال این سااتون

 شود.دستورالعمف انجام می



هااجرای همبندی در ساختمان دستورالعمل طرح و

 

 02 از  9صفحه 

. یکی دگردمی منظورهمبند شده  هایستونروی  ،نراط اتلال شبکه همبند به اتلال زمین سامتمان 1-2-4-3

انمایی ج روی ستونی ،و یک نرطه دیگر باشد پلهراهساتون همبند شاده شات  روی از این نراط بایساتی 

شاود که از تابلو کنتور)محف نلب شینه اصلی اتلال زمین سامتمان( تا حد ممکن  اصله کمتری داشته 

 کدیگر واز ی االمکان دورشوند که حتیمی در نظر گر ته ییهاروی ساتوننرطه یا نراط باقیمانده  .باشاد

 .باشنداز نراط قبلی  دور

 صاالقطعه اتبرای اتلاال شابکه همبند شاده به اتلاال زمین ساامتمان از یک قطعه  والدی به نام  1-2-4-4

و به طول  تربزرگیا  mm55252این قطعه یک تکه نبشاای  والدی معمولی به ابعاد  .شاودمی اساتتاده

ود شجوشکاری می ،ستونبه هادی همبندی موجود در نبشی یکی از صتحات  .اس  ساانتیمتر 5حداقف 

ده ارتباطی بین اتلال زمین سامتمان و شبکه همبند شاتلال شبکه همبند به هادی و صاتحه دیگر برای 

 .دهدرا نشان مینلب قطعه اتلال نحوه  2-1-3ف شک ود.رمی کارهب

یا یک  و شود)هادی همبندی( به قطعه اتلال باید از جوش ترمی  استتاده  اتلال هادی ارتباطیبرای  1-2-4-5

( 3-1-3شکف بق مطا) این قطعه روی (2-3جدول مطابق ) اندازه مناسباستیف با پیچ استینلسعدد 

 شود.پیچ بسته این شو مناسب بر روی به کمک کابلهادی همبندی  شکاری شده وجو

 قطعه اتلال بایستی همیشه در دسترس و قابف بازرسی و تعمیر باقی بر رویپیچ و کابلشاو نلب شده  1-2-4-6

در محف این قطعه نلااب ، دیدبازبماند و پوشاااندن دائمی آن ممنوع اساا . الزم اساا  یک عدد جعبه 

 . شود

قرار ز اشاود محف نلاب قطعه اتلاال طوری انتخاب شود که می توصایهحتظ زیبایی  منظوربهتوضایح: 

 در صاااورتالبته  عمف آید.همعرض دیاد، جلوگیری باجااهاای مورد توجاه و در در آن گر تن 

 .محف اتلال را با سیمان پوشاندجای نلب جعبه بازدید، ه بتوان می ،استتاده از جوش ترمی 

 .شودمینلب  ،سانتیمتری کف تمام شده 12قطعه اتلال در حدود  1-2-4-7
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 02 از  12صفحه 

 بندیهمسطح مقطع هادی  1-2-5

 45 باشاد و اگر ساطح مرطع هادی اصالی  از ساامتمانمتر میلی 8قطر میلگرد همبندی نباید کمتر از  1-2-5-1

 یابد.ا زایش میمتر میلی 32یا بیشتر بود، قطر میلگرد به مترمربع میلی

ر دشابکه همبند به اتلااال زمین سااامتمان  دهندهارتباطساطح مرطع هادی مساای یادآوری: روش تعیین 

 .تشریح شده اس مرررات ملی  31مبحث  2-5-3پ ماده

 مبندی اضافیه 1-2-6

 .واهد شدماضا ه وم این دستورالعمف د یرایشوهمبندی اضا ی در ستورالعمف د         
 

 های همبندی()قطر پیچ برای هادی 2-3 جدول    

 ردیف
 سطح مرطع

 (2mm) کابلشو

قطر پیچ 

(mm) 

1 6 6Ø  8یاØ 

2 10 6Ø  8یاØ 

3 16 8Ø  10یاØ 

4 25 8Ø  10یاØ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-1-3شکف 
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 02 از  11صفحه 
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 2-1-3شکف 
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 02 از  10صفحه 

 
 

 

 
 

 3-9-3شکف 
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 02 از  13صفحه 

 

 

 

 

 
 

 2-9-3شکف 
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 02 از  14صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-9-3شکف 
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 02 از  15صفحه 

  
 9-9-3شکف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-9-3شکف 



هااجرای همبندی در ساختمان دستورالعمل طرح و

 

 02 از  16صفحه 

 
 

 همبندی اصلی در  ونداسیون: اجرای شبکه 3-5-3شکف 

 شود.(بتن مد ون می بتنی در دامف هایسامتمانو در مشخص شده  ترتیرهبا رنگ )هادی همبندی 

 
 پلهچهار گوشه سامتمان و یک ستون راه هایستون: اجرای شبکه همبندی اصلی در 2-5-3شکف 



هااجرای همبندی در ساختمان دستورالعمل طرح و

 

 02 از  17صفحه 

 
 پله(سامتمان و راه دورتادور) سرف اول: اجرای شبکه همبندی اصلی در  1-5-3شکف 

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



هااجرای همبندی در ساختمان دستورالعمل طرح و

 

 02 از  18صفحه 

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

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



هااجرای همبندی در ساختمان دستورالعمل طرح و

 

 02 از  19صفحه 

 
 مرپشته هایستون: اجرای شبکه همبندی اصلی در 7-5-3شکف 

 
 سرف مرپشته: اجرای شبکه همبندی اصلی در 8-5-3شکف 



هااجرای همبندی در ساختمان دستورالعمل طرح و

 

 02 از  02صفحه 

 
 )در تابلو اصلی سامتمان( به شینه ارتهای همبندی ل ستونتلاا: 1-3شکف 

 یک سامتمان سه واحدی رایب 

 

 مراجع:

 مبحث سیزدهم مرررات ملی سامتمان -3
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