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بررسی شرایط محیطی بر روی مقاومت چاه ارت
با استفاده از شبیه ساز چاه ارت
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مقدمه :ساالنه بسیاری از موارد مرگ و میر در دنیا به دلیل برقگرفتگی رخ میدهد که علت آن را میتوان برقراری مسیر جریان
بین فرد و زمین دانست؛ بنابراین احداث سیستم حفاظتی زمین با استفاده از چاه ارت حائز اهمیت باالیی است .هدف این
مطالعه بررسی شرایط محیطی موثر بر مقاومت چاه ارت به روش شبیهسازی میباشد.
روش بررسی :در این پژوهش  211آزمایش مختلف با  21بار تكرار انجامشد .پارامترهای مورد ارزیابی شامل نوع خاک ،نوع مواد
کاهنده ،عمق ،رطوبت ،نوع الكترود ،تراکم خاک و شكل قرارگیری الكترود میباشد که با تغییر هر یک ،مقدار مقاومت با
استفاده از دستگاه تست ارتر به روش سه نقطهای اندازهگیری گردید .دادههای به دست آمده مورد آنالیزهای آماری قرار گرفت
و نتایج بهصورت جداول ارائه شد.

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که از بین هفت پارامتر مورد بررسی ،تراکم خاک و رطوبت نقش مهمتری در مقاومت
چاه و در نتیجه میزان برق گرفتگی دارد که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
واژههای کلیدی :مقاومت خاک ،سیستم ارتینگ ،ایمنی
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه بهداشت حرفه ای ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
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نتایج :نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که تراکم خاک و رطوبت موثرترین پارامترها در تعیین مقاومت چاه ارت میباشند؛
بهگونهای که با تغییر جداگانه و یا همزمان این دو پارامتر ،مقدار مقاومت بسیار کاهش مییابد .همچنین با افزایش تراکم و
عمق قرارگیری میزان مقاومت در تمامی آزمایشات روند کاهشی داشت .طبق این مطالعه ،در میان انواع خاک ،شن به دلیل
مقاومت باال ،بهعنوان بدترین نوع خاک تعیین شد.
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زمین به کمترین مقدار ممكن برسد تا مسیر جریان از
لحاظ الكتریكی کوتاهتر و شارش جریان در آن مسیر بیشتر
باشد ()6 ،5؛ بنابراین احداث چاه ارت با مقاومت کم به این
معنی است که ایمنی افراد در مقابل عبور جریان و
مخاطرات ناشی از حرکت جریان در بدن انسانها کاهش
مییابد که با در نظر گرفتن بحث ایمنی و حفاظت مردم،
یک رویكرد موثر در طراحی سیستم ارتینگ را میتوان ارائه
داد ( .)7این رویكرد به توضیح پسزمینههای تئوری الزم
برای محاسبه ولتاژهای ایمنی میپردازد .این مقاله اثبات
مینماید که در طراحی سیستم ارتینگ استفاده از الكترود
عمودی در همه زمانها الزم نیست )1121(Prasad .در
مطالعهای به بررسی اهمیت سیستم ارت و تاثیر مستقیم
مقاومت خاک بر روی طراحی سیستم ارتینگ پرداخته
است ( .)8نتایج این مطالعه نشان داد که مقاومت خاک یک
بخش بسیار حیاتی برای طراحی هر سیستم ارتینگ
میباشد .خصوصیات خاک با توجه مقاومت زمین از چند
اهم تا چند هزار اهم بسته به نوع ساختار زمین و رطوبت
خاک متغیر است .در پژوهشی که توسط Samadinasab
انجام شد ،به بررسی روش نوینی جهت تست و اندازهگیری
مقدار مقاومت زمین و ولتاژ گام پرداخته شد ( )1که با
استفاده از کوتاهترین مسیر در مشهای پست فوق توزیع
توانسته است مقدار مقاومت زمین را تعیین کند .همچنین
در مطالعهای که توسط شرکت توزیع جنوب استان ارائه
گردید ،نحوه اجرای چاه ارت منطبق بر استانداردهای
جهانی مورد بررسی قرار گرفت و اجراکنندگان چاه ارت را
مطابق با دستورالعملها ملزم بر اجرای چاه ارت نمود (.)21
بنابراین با توجه به اهمیت مسئله و محدود بودن
مطالعات در این زمینه ،بر آن شدیم تا با احداث یک نمونه
چاه ارت بهصورت عملی و در محیط آزمایشگاهی در یک
زمین با رطوبت مناسب احداث کرده و تاثیر عوامل مختلف
را بر مقاومت زمین بررسی کنیم.
ساختار ارت و مقاومت زمین
در این بخش به بررسی ساختار سیستم ارت و مقاومت
چاه ارت میپردازیم .عالوه براین الزاماتی که جهت اجرای
یک چاه ارت مناسب الزم است را مورد بررسی قرار
میدهیم.
الزامات سیستمهای ارتینگ
اهداف اصلی یک شبكه زمین ایمن عبارت است از (:)4
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مقدمه
امروزه استفاده از سیستم ارت یک امر حیاتی جهت
حفاظت الكتریكی و همچنین عملكرد صحیح سیستمهای
الكتریكی است که با توجه به نوع زمین کردن ،عملكرد دو
نوع زمین حفاظتی و الكتریكی با یكدیگر متفاوت میباشد.
در واقع زمین کردن و ارتینگ از جمله موارد حفاظت در
مقابل برقگرفتگی محسوب میگردد بدینجهت ،برای
کاهش آسیبهای ناشی از برقگرفتگی ،استفاده از سیستم
ارتینگ در مجموعههایی که از برق بهعنوان جریان اصلی و
محرک استفاده میشود ،ضروری است ( .)2برای طراحی
دقیق سیستم زمین ،تعیین توزیع پتانسیل بر روی سطح
زمین و مقاومت معادل سیستم ضروری است .آگاهی از این
پارامترها ،در صورت وجود خرابی در سیستم قدرت ،اجازه
چک کردن امنیت ارائه شده توسط سیستم زمین را
میدهد .طراحی سیستم ارتینگ در صنعت برق همواره
یكی از نقاط حساس در اجزای اصلی مدار الكتریكی
بخصوص در اجرای پستهای انتقال و فوق توزیع میباشد.
با توجه به وابستگی این سیستم به پارامترهای متعدد و بر
اساس نتایج تجربی ثبت شده توسط وزارت نیرو ،مشاهده
شده است که علیرغم رعایت استانداردهای مختلف ،وجود
مشكالتی گاهاً باعث ایجاد خسارات و صدمات
جبرانناپذیری بر تجهیزات و افراد حاضر در پستهای فشار
قوی گردیده است ( .)1لذا در این مقاله سعی شدهاست انواع
مختلف سیستمهای ارتینگ مورد بررسی قرارگرفته و روشی
نوین جهت اصالح سیستم ارتینگ ارائه گردد.
مقاومت الكترود زمین متأثر از مقادیر پتانسیل سطحی
زمین میباشد که در اثر جریان خطا به وجود میآیند.
ازاینرو الزم است قبل از اجرای سیستم زمین تحقیقات
گستردهای درزمینهی خاک و عوامل موثر در آن و همچنین
ویژگیهای بیولوژیكی بدن انسان انجام گیرد .سیستم زمین
بهعنوان جزء حیاتی سیستمهای الكتریكی نقش بسزایی در
تأمین ایمنی و کارکرد صحیح و مؤثر تجهیزات الكتریكی و
الكترونیكی داشته و میبایست بهطور اصولی و مهندسی
مورد بررسی و طراحی قرار گیرد ( .)9به دلیل تأثیر بالقوهی
طراحی و اجرای صحیح سیستم زمین در افزایش کارایی
تجهیزات و حفظ ایمنی پرسنل ،استانداردهای متعددی در
این زمینه منتشر شده که از جمله آن میتوان به IEEE80,
 IEEE142 IEEE1100, BS7430, IEC62305-3اشاره
نمود ( .)4جهت محافظت و ایمنی افراد بایستی مقاومت
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محافظت پرسنل در برابر خطرات الكتریكی با محدود
نمودن ولتاژهای تماس و گام به مقدار ایمن ،بهمنظور
اطمینان از اینكه اگر خطاهای زمین در پستها یا
ایستگاههای تولید رخ دهد ،فردی که در مجاورت تجهیزات
زمین شده قرار دارد در معرض خطر شوک الكتریكی
بحرانی نباشد.
سازگاری الكترومغناطیسی ( ,)EMCمحدودیت
اختالف الكترومغناطیسی شبكه تأمین برق ،اطمینان از
ایمنی و تداوم تجهیزات برق با محدود کردن اضافه
ولتاژهایی که میتواند تحت شرایط بهرهبرداری شدید و یا
در صورت بروز حادثه ظاهر شود .اطمینان از عملكرد
صحیح تجهیزات و دستگاههای حفاظت الكتریكی با فعال
کردن خطاهای زمین ،جهت شناسایی و انتخاب اقدامات
قطع آن دسته از زونهای تأسیسات الكتریكی که دچار
خطا شدهاند .بهمنظور ارائه وسیلهای برای حمل جریان
الكتریكی به زمین تحت شرایط عادی و خطا ،بدون تجاوز از
هر عامل و محدودیتهای تجهیزات.

جدول  .2مقادیر مقاومت مخصوص برای انواع مختلف خاک
نوع زمین
مرداب و زمین باتالقی
خاک رس و زمین زراعی
ماسه نرم و مرطوب
شن یا سنگریزه مرطوب
سنگریزه ،ماسه یا شن خشک
زمین سنگالخ
صخره

حدود مقدار

مقدار متوسط

51-5
151-11
911-51
2111-411
9111-51
5111-151
21111-511

91
211
111
511
2111
9111
21111

طراحی میله سیستم زمین و حوزه نفوذ :تعیین چگونگی
تأثیر الكترونها بر تخلیه الكترودها به زمین ،در حوزه نفوذ
معرفیشده است .حوزه نفوذ را میتوان بیش از  2/2برابر طول
میله و با داشتن حداکثر بهرهوری از سیستم زمین در نظر
گرفت .میله مسی ،بهعنوان یک عنصر استوانهای شكل با شعاع
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طراحی ارت
جهت اجرای یک سیستم ارت مناسب بایستی یک چاه ارت
با مقاومت پائین طراحی گردد .الزمه طراحی هر یک از المانها
و پارامترها ،بررسی روابط ریاضی حاکم بر آنها است که به
بررسی این روابط میپردازیم:

مقاومت مخصوص ][Ω.m
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حفاظت از ساختمان در برابر رعدوبرق
اجزا و پارامترهای طراحی سیستم ارتینگ ()22
الكترود زمین :الكترود زمین عبارت از یک قطعه جسم
هادی است که در زمین قرار داده میشود و سیم زمین به
آن متصل میگردد .الكترودها دارای اشكال متنوعی
میباشند و میزان اهم آنها شامل موارد زیر میباشد:

میلههای مسی ،صفحههای مسی ،غالف یا زره فلزی
کابلهای زیرزمینی و همچنین لولههای آب شهری.
مقاومت ویژه :مقاومت اندازهگیری شده یک مترمكعب
زمین که در واحد  Ω.mبیان شده است .مقاومت ویژه
خاک عامل کلیدی است که تعیینکننده مقاومت شارژ
کردن الكترود خواهد بود و بایستی عمق آن جهت به دست
آوردن مقاومت زمین کم هدایت تعیین گردد .مقاومت ویژه
خاک بهطور گستردهای در سراسر جهان و تغییرات فصلی
متفاوت است .هرچه مقاومت ویژه کمتر باشد به
الكترودهای کمتری برای رسیدن به مقدار مقاومت ویژه
زمین نیاز خواهد بود .اینیک مزیت جهت مقدار مقاومت
ویژه در مرحله برنامهریزی بوده که جهت تعیین مقدار
الكترود مورد نیاز کاربرد دارد .خاک یكنواخت خاکی است
که یکالیه با مقدار ثابت مقاومت ویژه دارد .اندازهگیریهای
کمكی با تعریف الیههای خاک ،نشان میدهند که مقاومت
ویژه تابعی از عمق است.
مقاومت ارتینگ :ازآنجاکه خاک ارائهدهنده یک مقاومت
در برابر جاری شدن (شار) یک جریان الكتریكی و هادی
ایدئال نیست ،مقداری مقاومت بین الكترود زمین و «زمین
واقعی» همیشه وجود خواهد داشت .مقاومت شناختهشده
بین الكترودها تابعی از مقاومت ویژه خاک ،نوع و اندازه
الكترود و عمقی که در آن دفن شده است ،میباشد (.)21
جدول  2مقادیر مقاومت ویژه برای انواع مختلف خاک را
نشان میدهد.
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 rrو طول  lrو ساختهشده از مس طراحیشده است که ضریب
هدایت مس σ r=5.99*107 (Ω.m)-1و مقاومت ویژه مس
 ρr=1.66*10-8 Ω.mمیباشد .میله بهصورت عمودی در
خاک قرار داده میشود .طول و شعاع میله به ترتیب  1mو
1/118mدر نظر گرفته میشود.
طراحی صفحه سیستم زمین
صفحه مسی به ابعاد  41*41/5سانتیمتر برای مناطق
مرطوب شمالی کشور و  51*51/5سانتیمتر برای مناطق
نیمهخشک مانند تهران و  71*71/5سانتیمتر برای مناطق
کویری استفاده میشود.
پس از طراحی صفحات بایستی با توجه به شرایط چاهی
به عمق  8-4متر حفر گردد (در اکثر موارد عمق  6متر لحاظ
میشود) که این عمق بهصورت تجربی و با توجه به رطوبت
خاک تعیین میشود .پس از طراحی ابعاد چاه بایستی چاه
ارت را پر نمود که این کار پس از تعیین نوع الكترود و شكل
قرارگیری آن بهوسیله خاک و مواد کاهنده انجام میگیرد.
الزم به ذکر است که هر چه رطوبت خاک بیشتر باشد ،میزان
مقاومت آن کمتر خواهد بود (.)29

اندازهگیری ارت
برای اندازهگیری مقاومت چاه ارت روشهای گوناگونی
وجود دارد که مهمترین آنها عبارتاند از :روش دونقطهای،
روش تغییر عمق (سهنقطهای) ,روش چهار نقطهای ،روش
فواصل مساوی ،روش فواصل نامساوی و اندازهگیری با استفاده
از تستر کلمپی میباشد .مطالعهی حاضر با استفاده از روش
سهنقطهای انجام گرفته است که توضیح این روش به شرح زیر
میباشد:
روش سهنقطهای :در این روش ( )24مقاومت زمین
چندین بار اندازهگیری شده و در هر بار عمق الكترودهای
اندازهگیری با نسبت مشخصی افزایش مییابد؛ با این هدف که
جریان تست بیشتر به عمق خاک اعمال و مقدار مقاومت
اندازهگیری شده ،تغییرات مقاومت ویژه را در عمقهای زیاد
مشخص میکند.
دالیل استفاده از الكترود تست میلهای:
-2محاسبه دقیق مقدار مقاومت میله زمین
-1سهولت کوبیدن میله در خاک

مقاومت بین الكترود  1و r23=r3+r2 9

مقاومت بین الكترود  2و 9
مقاومت نهایی الكترود R1=(r12-r23+r13)/1
r13=r3+r1

شكل  .2نحوه اندازه گیری به روش سه نقطه ای

موارد کاربرد
در سیستمهای زمین که فاصله الكترودها بیش از 211
متر و برابر ابعاد سیستم زمین است.
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روش بررسی
با توجه به مطالعات صورت گرفته تاکنون مطالعهای
جهت بررسی تمامی ابعاد موثر بر مقاومت چاه بهصورت
عملی و با استفاده از شبیهساز انجامنشده است .در این مقاله
سعی بر آن شد تا با استفاده از یک نمونه چاه ارت واقعی در

ابعاد آزمایشگاهی ،عوامل مؤثر بر مقاومت چاه ارت
موردبررسی قرار گیرد .در گام نخست چاهی به عمق 51
سانتیمتر حفر گردید و با استفاده از پارامترهای مختلف
موثر بر مقاومت چاه ارت و تغییر آنها مقدار مقاومت چاه
ارت اندازهگیری شد .پارامترهای مورد ارزیابی به تعداد هفت
عدد و شامل نوع خاک ،نوع مواد کاهنده ،عمق ،رطوبت ،نوع
الكترود ،تراکم خاک و شكل قرارگیری الكترود میباشد .برای
این کار با استفاده از شبیهساز چاه ارت ابتدا جهت کنترل
چشمی پارامترهای مورد ارزیابی ،خاک را درون شبیهساز
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نتایج
تحلیل آماری نتایج حاصل از شبیه سازی
با توجه به پارامترهای موجود و تغییر هر یک ،تعداد کل
آزمایشهای صورت گرفته  211حالت بوده که با تكرار هر
حالت به تعداد  21مرتبه و سپس انجام اندازهگیری2111 ،
نتیجه در کل حاالت ممكن به دست آمد که در جداول زیر
تعدادی از این نتایج آورده شده است .این نتایج ،حاصل از
اندازهگیریهای صورت گرفته توسط دستگاه تست ارتر در
نمونه چاه تحت بررسی میباشد .عمق چاه شبیهساز در
حدود  1/5متر بوده و چندین برابر کوچکتر از ابعاد چاه
واقعی میباشد ،میتوان یک ضریب را در تمامی اعداد موجود
ضرب کرده و مقدار مقاومت واقعی چاه را به دست آورد.
مقدار مقاومت ارائهشده در هر حالت مقدار میانگین
مقاومت اندازهگیری شده در  21بار تكرار آزمایشها میباشد.
طبق جداول زیر با تغییر هر پارامتر میزان مقاومت تغییر
مینماید .در این جداول که هرکدام ترکیب نوع خاصی از
یک خاک و یک نوع مواد کاهنده است با تغییر سایر
پارامترها میزان مقاومت در هر مرحله اندازهگیری گردید .در
این جداول منظور از عمق کم به معنای فاصله الكترود از
عمق در حدود  25سانتیمتر و عمق زیاد در حدود 51
سانتیمتر از سر چاه میباشد .خاک با رطوبت کم به خاک با
رطوبت کمتر از  51درصد و خاک با رطوبت باال به خاک دارای
رطوبت بیش از  51درصد تلقی میشود .نتایج حاصل از این
پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSو با استفاده از روش
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قرارداده و پس از کنترل عوامل جهت اندازهگیری مقدار
مقاومت زمین ،شبیهساز از چاه جدا شده و با استفاده از
دستگاه تست ارتر و روش سهنقطهای اقدام بهاندازه گیری
مقدار مقاومت گردید .برای استفاده از دستگاه تست ارتر
میبایست فاصلهی بین الكترودهای اندازهگیری حدود  5الی
 21متر باشند که پس از کوبیدن در زمین و با رعایت فاصله
طولی مناسب پراب هر یک به ارت تستر وصل شده و پراب
سوم نیز جهت اندازهگیری مقاومت الكترود مورد نظر به
همان الكترود وصل میگردد .بهطورکلی  211آزمایش
مختلف با  21بار تكرار انجام شد و نتایج بهدستآمده با
استفاده از تحلیل نرمافزاری جهت مقایسه ارائه گردید.
-4-2روش ارزیابی پارامترهای مؤثر بر مقاومت
الكترود :در این بررسی از دو نوع الكترود صفحهای و
میلهای از جنس مس که ابعاد آنها به ترتیب  8*8سانتیمتر
مربع و  21سانتیمتر میباشد استفاده شده است.
خاک :شن ،ماسه و خاک الی نیز بهعنوان سه نمونه
خاک در این چاه مورد ارزیابی قرارگرفته است که جهت
اجرای هرچه دقیقتر آزمایش بایستی خاکها کمی مرطوب
باشند تا نتایج شبیهسازی به واقعیت نزدیکتر باشد
الكترود :منظور از شكل قرارگیری الكترود بهصورت افقی
و عمودی است که با توجه به عمق قرارگیری در چاه میزان
مقاومت چاه را تغییر میدهد.
مواد کاهنده :از دو نوع ماده کاهنده بنتونیت و ترکیب
نمک و زغال استفادهشده است؛ که جهت ترکیب نمک و
زغال بایستی از خاک زغال که دانهبندی کربن آن ریزتر
است استفاده شود.
تراکم :منظور از تراکم ،دانهبندی خاک میباشد
بهاینترتیب که در این آزمایش با تغییر دانهبندی و تراکم
خاک تاثیر آن بر مقاومت چاه ارت مورد ارزیابی قرار گرفت.
جهت متراکم کردن خاک شنی به علت ساختمان غیر
چسبندگی از ارتعاش و لرزه استفاده گردید و برای متراکم
کردن خاک رس و الی به علت ساختمان چسبنده از بار یا
فشار استاتیک استفاده شد.
رطوبت :از دیگر عواملی که تأثیر آن بر روی مقاومت چاه
ارت بررسی شده است میزان رطوبت خاک میباشد.
بهطورمعمول خاک مورد استفاده در چاه ارت بایستی حتماً
مرطوب باشد بنابراین جهت انجام آزمایش و بررسی میزان
تأثیر رطوبت بر مقاومت از دو معیار با شاخصهای کم و زیاد
استفاده شده است .بدین ترتیب که خاک کم رطوبت

بهعنوان معیار کم و خاک پر رطوبت بهعنوان معیار زیاد در
نظر گرفته شد.
تمامی هفت پارامتر ارائهشده بر روی نمونه چاه ارت
حفرشده پیادهسازی گردید.
با توجه به اینكه شبیهساز چاه ارت روش بسیار مناسبی
جهت مقایسه انواع چاه ارت و بررسی عوامل موثر بر آن
است ،لذا اعداد بدست آمده از این آزمایشات به نتایج واقعی
در چاههای ارت نزدیک میباشد .این روش جهت مقایسه و
بررسی انواع چاهها بسیار کارآمد بوده و میتوان با در نظر
گرفتن ضریبی مقدار مقاومت چاه اجرایی در ابعاد بزرگتر و
عملیتر را تخمین زد .این امر عالوه بر جلوگیری از صرف
هزینه هنگفت و گذر زمان زیاد این امكان را فراهم میآورد
که بهترین نوع چاه ارت با توجه به تغییر پارامترهای موجود
انتخاب گردد.
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واریانس چند طرفه و مقایسه توکی به تحلیل دادهها پرداخته
شد .به دلیل حجم باالی آزمایشات ،میتوان متغییر مقاومت را
در تحلیل دادهها بهصورت یک توزیع نرمال فرض کرد که این
امر توسط نرمافزار نیز با تقریب بسیار خوبی تعیین شد .در اینجا
ابتدا تکتک پارامترها را بر روی میزان مقاومت بررسی نموده و
سپس از آنالیز چند طرفه واریانس استفاده شد .با توجه به اینكه
پارامتر خاک دارای سه سطح است بایستی از تحلیل آنوا و بقیه
پارامترها با توجه به دوسطحی بودن از آزمون  Tاستفاده نمود
که بخشی از نتایج آن ذکرشده است.
با توجه به این نتایج و با توجه به اینكه معیار سطح
معنیداری بیش از  1/15است ،فرض صفر رد و فرض متقابل

پذیرفته میشود؛ به عبارتی میانگین مقاومت خاکهای رس،
شن و خاک الی با هم برابر نبوده و از طرفی معیار سطح
معنیداری دو نوع خاک الی و رس نزدیک به هم میباشد
که نشان میدهد میزان تأثیرگذاری این دو نوع خاک بیشتر
و شن بدترین نوع خاک است .همچنین در بحث نوع الكترود
نیز چون میزان سطح معنیداری بیش از 1/15است ،فرض
صفر رد و فرض مقابل یعنی تأثیر مستقیم نوع الكترودها بر
میزان مقاومت و مساوی نبودن میزان مقاومتها موردپذیرش
است.

جدول  .1نتایج حاصله

27
28
21
11
12
11
19
14
15
16
17
18
11
91
92
91

رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس

نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال
نمک و زغال

صفحهای
صفحهای
میلهای
میلهای
صفحهای
صفحهای
میلهای
میلهای
صفحهای
صفحهای
میلهای
میلهای
صفحهای
صفحهای
میلهای
میلهای

کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
کم
کم
کم
کم
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
کم
کم
کم
کم

افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی

پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم
پرتراکم

4/41
4/41
6/16
4/64
7/96
8/85
1/1
22/11
1/78
6/61
9/56
1/76
4/18
4/61
5/59
6/51
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شماره
آزمایش

نوع
خاک

نوع مواد کاهنده

نوع الكترود

رطوبت
خاک

عمق
الكترود

شكل قرارگیری

میزان تراکم

میزان مقاومت
برحسب اهم
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جدول  .9نتایج حاصله
شماره
آزمایش

نوع
خاک

نوع مواد کاهنده

نوع الكترود

رطوبت
خاک

عمق
الكترود

شكل قرارگیری

میزان
تراکم

میزان مقاومت بر
حسب اهم

99
94
95
96
97
98
91
41
42
41
49
44
45
46
47
48

رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس

بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت

صفحهای
صفحهای
میلهای
میلهای
صفحهای
صفحهای
میلهای
میلهای
صفحهای
صفحهای
میلهای
میلهای
صفحهای
صفحهای
میلهای
میلهای

کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
کم
کم
کم
کم
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
کم
کم
کم
کم

افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی

کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم
کم تراکم

21/1
8/5
6/15
8/21
19/4
92/4
76/5
51/4
6/61
4/44
5/28
7/61
8/81
26/11
28/18
46/6

جدول  .4نتایج حاصله
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41
51
52
51
59
54
55
56
57
58
51
61
62
61
69
64

رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس
رس

بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت
بنتونیت

صفحهای
صفحهای
میلهای
میلهای
صفحهای
صفحهای
میلهای
میلهای
صفحهای
صفحهای
میلهای
میلهای
صفحهای
صفحهای
میلهای
میلهای

کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
کم
کم
کم
کم
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
کم
کم
کم
کم

افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی
افقی
عمودی

پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم
پر تراکم

4/11
4/81
5/2
6/76
1/6
1/8
21/51
28/85
9/1
9/22
4/49
6/64
6/18
5/78
7/16
6/14
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جدول  .5نتایج حاصله ازتحلیل نرم افزار -SPSSآنوای مربوط به خاک
نوع خاک

ردیف

تعداد

میانگین مقاومت

64
64
64

21/61
21/61
21/77
1/185

رس
2
الی
1
شن
9
مقدار سطح معنی داری

جدول  .6نتایج حاصله ازتحلیل نرم افزار -SPSSآزمون  tمربوط به نوع الكترود
ردیف

تعداد

نوع الكترود

16
16

صفحهای
2
میلهای
1
مقدار سطح معنی داری

میانگین مقاومت
21/171
28/12
1/122

جدول  .7نتایج حاصله ازتحلیل نرم افزار -SPSSآزمون  Tمربوط به مواد کاهنده
ردیف
2
1

نوع نواد کاهنده
نمک وذغال
بنتونیت
مقدار سطح معنی داری

تعداد

میانگین مقاومت

16
16

11/88
27/86
1/516

جدول  .8نتایج حاصل از تحلیل نرم افزار  -SPSSآزمون  Tپارامتر رطوبت
ردیف

رطوبت

رطوبت کم
2
رطوبت زیاد
1
مقدار سطح معنی داری

16
16

12/9
8/17
1/11

زمین است که خاک با رطوبت باال دارای مقاومت کمتری
نسبت به همان نوع با خاک دارای رطوبت کم میباشد .از
طرفی خاک دارای تراکم باال نسبت به خاک دارای تراکم
پائین دارای مقاومت پایینتری بوده که این نتایج با توجه به
محاسبات حاصله از نرمافزار قابل استنباط است.
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نمودار  .2مقایسه نتایج ارائهشده در کل آزمایشات
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با توجه به بررسی سایر نتایج بهدستآمده از نرمافزار
میتوان اینگونه استنباط کرد که عمق قرارگیری الكترود
بهصورت یک پارامتر تأثیرگذار در تعیین مقدار مقاومت چاه
ارت میباشد بهگونهای که در تمامی حاالت با افزایش عمق
مقدار مقاومت کاهش مییابد .همچنین میزان رطوبت خاک
نیز از جمله عوامل بسیار تأثیرگذار در تعیین مقدار مقاومت

تعداد

میانگین مقاومت
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بحث
سیستمهای ارتینگ ،نهتنها بهمنظور جلوگیری از خطر
برقگرفتگی افراد در مجاورت تاسیسات و تجهیزات زمینی
کاربرد دارد ،بلكه جهت حفظ عملكرد صحیح سیستم
الكتریكی نیز ضروری میباشد ( .)26دستیابی به یک سیستم
ارتینگ بهینه و اقتصادی ،مستلزم طراحی و پیادهسازی این
سیستم در منطقهای است که کمترین مقاومت زمین را دارا

نتیجه گیری
این مقاله با هدف ارزیابی عوامل مختلف بر کاهش مقاومت
چاه ارت با شبیهسازی یک نمونه چاه ارت واقعی در زمین
میباشد .تعداد  211نوع چاه ارت در این نمونه پیادهسازی شد
و مقدار مقاومت ارت بهوسیله تست ارتر و به روش سهنقطهای
اندازهگیری گردید .نتایج حاصله حاکی از آن است که رطوبت
و تراکم مهمترین فاکتورهای تعیین مقدار مقاومت زمین
هستند بهگونهای که با تغییر هر یک مقدار مقاومت بهطور
چشمگیری تغییر یافت و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
طبق نتایج حاصله شن به دلیل داشتن مقاومت باال ،بهعنوان
بدترین نوع خاک ارزیابی گردید.

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-08-15

نمودار شماره یک مقدار مقاومت را در هر  211حالت
ممكن ارائه میدهد .در این نمودار محور افقی شماره آزمایش
و محور عمودی مقدار مقاومت اندازهگیری شده توسط دستگاه
ارت تستر میباشد که با توجه به تحلیل دادهها میتوان
دریافت که کمترین مقدار مقاومت مربوط به آزمایش شماره
 271و  279است که در این آزمایشات خاک بهشدت مرطوب
بوده و دارای تراکم باالیی است .همچنین با توجه به نتایج
حاصله بیشترین مقاومت مربوط به آزمایش  214است که در
این آزمایش خاک دارای رطوبت کم و الكترود در عمق کم
صورت گرفته است .با توجه به نتایج ارائه شده و مقایسه با
حاالت مختلف میتوان نتیجه گرفت که الكترود صفحهای در
مقایسه با الكترود میلهای به دلیل سطح بیشتر بر روی
مقاومت چاه موثرتر بوده و مقدار مقاومت در این نمونه چاه
کمتر از حالت با الكترود میله ایست .همچنین افزایش رطوبت
و عمق قرارگیری الكترود تاثیر بسزایی در مقدار مقاومت زمین
دارد که باعث کاهش چشمگیر مقدار مقاومت میشود .از سه
نوع خاکی که مورد ارزیابی قرارگرفته است شن بهعنوان خاک
با مقاومت باال تعیین گردید و نتایج حاکی از آن است که چاه
با شن دارای مقاومت زیادی میباشد.
بهینهترین حالت
حالتهای بهینه طراحی سیستمهای اتصال به زمین در
مطالعات مختلف مورد بحث قرار گرفته است ( .)25با توجه به
نتایج بهدستآمده از مطالعهی حاضر ،بهینهترین حالت ممكن
با ترکیب مواد مختلف به دست میآید که در این حالت با
ترکیب بنتونیت و زغال و نمک بهصورت محلول و همچنین
خاک الی و خاک رس بهصورت فشرده و دارای تراکم باال
کمترین مقدار عددی مقاومتهای چاه ارت در فضای
شبیهسازی مقدار  1/21اهم به دست آمد که با این اوصاف
میتوان در چاه واقعی و با عمق بیشتر به عددی کمتر از این
نیز دست پیدا کرد.

میباشد ( .)8عملكرد مطلوب این سیستم ،تحت تاثیر عوامل
مختلفی مانند طول الكترود ( ،)11-27مقاومت خاک از جمله
محتوای شیمیایی ،دما ،جغرافیا و رطوبت خاک ( )14-12و
همچنین مواد الكترودی مورد استفاده ( )15میباشد.
نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که رطوبت و
تراکم از مهمترین فاکتورهای تعیینکنندهی مقدار مقاومت
زمین محسوب میگردند؛ بهطوریکه حتی تغییر جزئی در
مقدار این پارامترها ،تغییر چشمگیر مقاومت زمین را به همراه
دارد .در مطالعهای که توسط  sundaravaradanصورت
گرفت ،مشاهده شده است که وقتی میزان رطوبت خاک به زیر
 11درصد برسد ،مقاومت زمین با کاهش محتوای رطوبت
بهسرعت افزایش مییابد ( Tarilanyo Afa .)15و Opuama
 Ngobiaدر پژوهشی که در سال  1129با هدف بررسی
ویژگیهای خاک بر روی سیستم ارتینگ در ایالت Bayelsa
به این نتیجه دست یافتند که مقاومت طبیعی خاک ،تابعی از
محتوای آب است و در واقع میتوان مقدار مقاومت را به میزان
رطوبت خاک مرتبط دانست ( .)16ساختار خاک با چندین
ویژگی فیزیكی مانند اندازهی دانه ،توزیع و یكنواختی دانهبندی
مشخص میگردد که این عوامل بر نحوهی نگهداری رطوبت
توسط خاک و در نتیجه میزان مقاومت زمین تاثیر گذارند ()15
که نتایج این مطالعات با پژوهش ما همخوانی دارد.
نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که از میان  9نوع خاک
الی ،رس و شن؛ شن به دلیل مقاومت باال بهعنوان بدترین نوع
خاک مشخص گردید که علت آن را میتوان دانهبندی درشت
و قابلیت کم در نگهداری رطوبت دانست (.)4،15،17
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Abstract
Introduction: Electrocution is the cause of many deaths in the world annually, that electric current

passing between the body and earth can be the reason; thus, it is of great importance to construct the
ground protection system using earth pit. This study aimed to investigate the effective environmental
conditions on the earth's pit resistance using the simulation method.
Materials and Methods: In the present study, 192 different experiments were performed and repeated

ten times. The parameters evaluated in this study include soil type, reducing agents type, depth,
humidity, electrode type, soil density, and electrode placement shape. The resistance value is
measured using a three-point ether tester by changing each of them. The obtained data were
statistically analyzed, and the results were presented in tables.
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Results: According to the results of the experiments, soil density and moisture are considered the most
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effective parameters in determining the resistance of the earth pit; so that the value of resistance is
significantly reduced by changing these two parameters separately or simultaneously. Also, as density
and depth of placement increase, the value of resistance in all experiments had a decreasing trend.
This study showed that sand was determined as the worst soil type among the soil types due to its high
resistance.
Conclusion: According to the results of this study, soil density and moisture among the seven

parameters under study play a more important role in pit resistance and consequently the severity of
an electric shock that should be given more attention to it.
Keywords: Soil Resistivity, Earthing System, Safety
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