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  ی من یا نیدر تام ی تیو احداث آن چه اهم ستیچاه ارت چ دیدان ی م ایآ
موضوع آشنا بوده و انواع   نیبا ا  دیبرق با نیمهندس ساختمان ها دارد؟

 .بشناسند ی آن را به خوب

کسب اطالعات    یبرا .میچاه ارت بپرداز ی به معرف  میخواه ی مقاله م  نیا در
 .دیباره تا انتها با ما همراه باش نیدر ا

 

 (earth pit) ست؟یچاه ارت چ 1#

 ی ک یالکتر یمنیقدم به سمت ا  نیاول نگیارت  ای نیاتصال به زم  ستمیس
لوازم  ،ی کی الکتر زات یتجه بدنه است که ی ارت در واقع محل  چاه .است
در صورت بروز هرگونه   ی ک یالکتر انیجر منیا هیتخل یبرا رهیو غ ی جانب

  نی تام یبرا نی که زم چرا .شود  ی اضافه به آن منتقل م انیمشکل، جر
 لیبه دل ی کیو جان کاربر در برابر شوک الکتر  ی کیالکتر زات یتجه  ی منیا

 .است ی مناسب اریبس نهیمقاومت کم، گز 

 ست؟ ی ارت چ ستمیس اما

به  یمواز  ای یها است که به صورت سر  یاز هاد یمجموعه ا ستمیس نیا
 .منتقل کنند نی را بالفاصله به زم لی پتانس اختالف  شوند تا ی هم متصل م 

 میس کیبا استفاده از  دیبا ی کش میس ستمیس یفلز  یقسمت ها  تمام
 .به چاه ارت متصل شود ی مس 
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 انواع چاه ارت 2#
 متر ۲استفاده از لوله به عمق  1-2#

  ستمیس نیا در  .است نگیارت  ستمی نوع س نیبهتر  نینوع اتصال به زم نیا
متر و طول   ی لیم 38به قطر  (G.I) شده زهی لوله از جنس آهن گالوان کی

عنوان  به شود و ی م یدر چاه ارت جاساز  یه صورت عمودمتر ب  2معموال 
 .کند ی کار م  نیالکترود زم

 ست؟ ینوع از چاه ارت چ  نی ا ی ژگ یو  نیتر  مهم

خاک  طیبه شرا ی ارزان است اما عمق بستگ نگیارت  ستم یروش از س نیا
به خاک مرطوب متصل   ستیبا ی م  نگیارت  ستمیاتصاالت س رایز .دارد
 .ستین ی که به خاک مرطوب نرسد کاف ی عمق چاه تا زمان  نیبنابرا .شود

  یی خاک و کارا  تیبهبود وضع یچاه و اطراف لوله برا هیروش ناح نیا در
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 نیچن هم .شود ی با مخلوط نمک و ذغال پر م  نیاتصال به زم  ستمیس
  4 ای 3و حفظ رطوبت چاه در فصل تابستان،  نیعملکرد بهتر زم  یبرا

 .شود ی به آن منتقل م  فیق قیسطل آب از طر

  .قابل حمل و نوع خاک دارد انیبه جر ی روش اندازه لوله بستگ  نیا در
  کی و ردیگ ی متر در اطراف لوله قرار م  ی سانت 15و ذغال پودر شده  نمک

حفظ رطوبت تا  یلوله متصل شده و در دوره منظم آب برا یدر باال فیق
 .شود ی م  ختهیحد ممکن ر

 متر ۳استفاده از صفحه در عمق  2-2#

 G.I (Galvanized Iron) ایمس   ی ن ینوع از چاه ارت، صفحات زم نیا در
ارت  میس .شوند ی در خاک مدفون م نی متر از سطح زم 3در عمق کمتر از 
و به طور  ی نیبه صورت زم  مس، اشر ساخته شده ازو و چیبا کمک مهره، پ

 .شوند ی م چیپ نیبه صفحه داخل زم منیا

 ست؟ ینوع از چاه ارت چ نیصفحات در ا مشخصات 

متر  ی سانت  60شده باشد، اندازه صفحه  لیاز آهن تشک ی صفحه خاک  اگر
صفحه از مس  اگر .متر است ی لی م 6.3متر و ضخامت آن   ی سانت 60در 

متر و   ی سانت  60متر در  ی سانت 60اشد، اندازه صفحه ساخته شده ب
 .متر است ی لیم  3.15ضخامت آن 

  نیگزیجا ی ها هیال سپس و ردیگ ی قرار م یمتر  3صفحه در عمق  نیا
 .ردیگ ی قرار م ی صفحه خاک یو باال ری زغال و نمک در ز
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 متر  0.5در عمق  ینیاستفاده از نوار زم 3-2#

اضافه استفاده  انیانتقال جر یبرا یبه طور گسترده ا نگینوع از ارت  نیا
و   زهی آهن گالوان اینوع از چاه ارت، الکترود از جنس مس  نیا در .شود ی م
با  ی افق  کیبار  یمتر( در چاه ها  ی لیم 10کم )کمتر از  یفوالد با قطر  ای

 .شوند ی متر دفن م  0.5حداقل عمق 

  ی به اندازه کاف دی نکته توجه کرد که ارتفاع الکترود دفن شده با نیبه ا دیبا
 (1.5Ohmتا    0.5ohmحدود  ی عنی) .را ارائه دهد نی مقاومت زم

در مکان  رایز شود؛ ی استفاده م  ی نوع چاه ارت در بستر خاک سنگ نیا از
روش ها، دشوار  ریاستفاده از سا یبرا یکار خاک بردار  ی ن یچن نیا یها

 25به اندازه  زهی ساخته شده از آهن گالوان یها میروش، س نیا در .است
متر    1.6در  25به اندازه   مس ساخته شده از یها میس  ایمتر  ی لیم 4در 

 .رندیگ ی قرار م نی سطح زم ریدر ز
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 ست؟ یدر چاه ارت چ تیکاربرد بنتون 3#

با  سهیدر مقا ین یزم بیترک کیبه عنوان  نیاستفاده در زم یبرا تیبنتون
آب حل  در شود که ی نمک استفاده م  میسد دیاستفاده از کلر ی روش سنت

  تیاز بنتون  اگر .گذارد ی م  ریتأث Electroplate یشود و بر ماندگار  ی م
 .شود نگیارت  ستمیس یاستفاده نشود، ممکن است سبب ناکارآمد

 است، نگیمورد استفاده در ارت  بات ی از ترک گرید  ی کیکه ذغال سنگ که  چرا
 .شود ی م لیمقاومت کند و به خاکستر تبد ادیتواند در برابر حرارت ز ی نم
  ی تواند آب را حفظ کند و منجر به نقص در چاه ارت م   ی نم لیدل نیهم به

 ست؟ یدر چاه ارت چ تی کار بنتون اما .شود

کمک  یمکمل برا بیترک کیدارد و به عنوان  ی رطوبت را نگه م تیبنتون
  تیخاص تیکمک بنتون  به .شود  ی به کاهش مقاومت خاک استفاده م 

  نیهم به .ممکن است یتر  ی مدت زمان طوالن  یآب برا یجذب و نگهدار 
 ادامه دارد و یتر  ی مدت زمان طوالن  یبرا نیرسانش زم یماندگار  لیدل

 .کند ی محافظت م  ی در برابر خوردگ نی قرار گرفته در زم یاز هاد نیچن هم
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 در چاه ارت تی بنتون دیفوا 1-3#

 کم  مقاومت •
 کم  ینگهدار  نهیهز •
 ن یقرار گرفته در زم یها یدر هاد ی خورندگ  ریغ تیخاص •
 انواع خاک ها یبرا مناسب •
 کند ی حفظ م زیدر سطح خشک ن ی چاه ارت رطوبت را حت در •
 آسان  استفاده •
 یسم ریغ •
 قابل اشتعال ریغ •
 ست یز طیبا مح سازگار •
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 ست؟ یعوامل موثر در کارکرد بهتر چاه ارت چ 4#

  انیجر انتقال تواند با  ی در چاه ارت م نی مناسب اتصاالت به زم نصب
  .نجات دهد ی کیو افراد را از هر نوع شوک الکتر زات یتجه   نیبه زم ی اضاف

و استفاده از چاه ارت مناسب   نگیارت  ستمیاز عوامل در نصب س یار یبس
 .دارند ی نقش اساس 

و   ستمیاز س ی در مورد نوع خاص یر یگ میمهم است که قبل از تصم  شهیهم
 .مسائل را در نظر گرفت همه کار الزم است، نیا  یکه برا یی مدارها
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گذارد به  ی م ریو چاه ارت تأث  نگیارت  ستمیس یی که در کارا ی از عوامل  ی برخ
 :است ریشرح ز

 خاک طیشرا 1-4#

نمک   ن،یزم مقاومت .چاه ارت دارد  یی کارا  نییرا در تع  ی نقش اساس خاک
 به .کند ی چاه ارت را مشخص م جادیا ی و سطح رطوبت خاک چگونگ

 .با خاک مرطوب متفاوت است ی عنوان مثال، چاه ارت در خاک سنگ

 مقاومت خاک  2-4#

و   نیاتصال به زم سات یاست که بر تاس یگر یخاک عامل د مقاومت
چاه ارت   جادیمقاومت خاک در ا  ت یاهم لیلد اما گذارد؛ ی م  ریتأث نگیارت 
مختلف خاک، انواع مختلف مقاومت در برابر خاک را    طیشرا .ستیچ

 .کند ی فراهم م 

 یفراهم آور  ی برا یشتر یب زات یچه مقاومت خاک باالتر باشد به تجه هر
 .خورنده است اریبس زیبا مقاومت کم ن خاک  است و ازین طیشرا

 محلول ینمک ها 3-4#

خاک به مقاومت   مقاومت .شود یبد برق محسوب م یخالص رسانا آب
  ینمک ها تی ماه نیدارد که به مقدار و هم چن  ی در برابر آب بستگ

 .دارد ی محلول در آن بستگ 
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 رطوبت در خاک 4-4#

موجود در خاک با در نظر گرفتن مقدار آب موجود در خاک و   رطوبت
آب در چاه ارت و  هیرو ته نیا از .شود ی م  شیمقاومت در برابر آب آن آزما

 .مهم است اریخشک بس یحفظ رطوبت در آب و هوا یاطراف آن برا

 محل چاه ارت 5-4#

صورت   در .دارد یادیارزش ز زیشود ن ی م  جادیکه در آن چاه ارت ا ی مکان
آب  ،یو مناطق صخره ا یدار، مناطق تپه ا بیچاه ارت در مناطق ش جادیا

 ع ی سر اریخشک، سطح آب بس یحال، در آب و هوا نی ا با .رود ی م نیاز ب
 .ابدی ی کاهش م 

 ییآب و هوا طیشرا 6-4#

  ی م  ریچاه ارت تاث  یی و کارا نگیارت  ستمیبر روند س زین ییآب و هوا طیشرا
به   زیشود، رطوبت خاک ن ی م ادیرطوبت در خاک کم و ز ی وقت  .گذارد

خشک،   یدر آب و هوا ن،ی بنابرا .شود ی م  ادیز  ایکم  بیهمان ترت 
 شود. ی مقاومت باال است و در مناطق مرطوب، مقاومت کم م 


