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 ستمیس که دارد به یی ها یهاد ق یاست که از طر یقطعه ا نیالکترود زم
  .ندیگو ی م  زین ی نیزم یها میشود که به آن ها س ی برق ساختمان متصل م

 ی ن یزم یتوانند به عنوان الکترودها ی م  یمختلف فلز  یاژهایاز آل یتعداد
مقاله مورد توجه قرار گرفته است   نی آن ها در ا نیتر متداول که عمل کنند

درباره الکترود  یدیپست اطالعات مف نیبا خواندن ا دیتوان  ی م شما و
 .دیکسب کن نیزم

 .دیدر ادامه با ما همراه باش پس

 

 (Ground electrode) نیالکترود زم فی تعر  1#

  رات ییدر برابر تغ  ی ک یالکتر سات یمحافظت از هرگونه تأس یبرا نی زم اتصال
  کیمتشکل از  نی زم الکترود .است یضرور  اریبرق بس ی ها انیجر ی ناگهان

 قیطر از مدفون شده و نیدر زم ی است که در عمق مشخص یفلز  لهیم
  هدف  .شود یمتصل م  ی ن یزم ستمی( به سی مس  می)معموالً س نیزم میس
است که  ی در نقطه ا نیبه زم  ی ک یالکتر یها ستمی اتصال س لهیم نیا

 منیامکان عبور ا جهینت در .دهد ی را ارائه م ی کم اریخاک مقاومت بس
 .شود ی خطا فراهم م  انیجر

 آن .وجود دارد که در بازار موجود است ی نینوع مختلف الکترود زم نیچند
 .اوت دارندمتف ی و طراح  یکربندیها بر اساس نوع الکترود مورد استفاده، پ
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هر   دییاز الکترود با استفاده از استاندارد خاص مورد تا  ی نوع خاص  انتخاب
 .شود ی کشور انجام م

 

 

 یها میالکترودها و س یبرا ازیالزامات مورد ن 2#
 ی نیزم

استفاده شود،  دینبا  ی نیزم یها میدارد و در س  ی به خوردگ لیتما ومینیآلوم
از سنگ   ی ناش یمعدن  یو نمک ها  رطوبت .شوند یبند قیکه عا  نیمگر ا
  نیهمچن .نشده است یبند قیعا وم ینیآلوم ی عمده خوردگ  لیاز دال ی تراش
 .نسبت به مس است ی تر  فیضع یرسانا
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کشورها   ی در برخ نیاتصال به زم یها ستمیدر س ی وم ینیآلوم یها میس
  ستند،ین قیعا  ی نیزم یآن جا که الکترودها از .ستندی مانند کانادا مجاز ن

الکترود وجود   کیاز  شیب اگر .ساخته شوند ومینیتوانند از آلوم  ی هرگز نم
 کی .متصل شوند گریکدیبلوک اتصال، به  کیبا  دیداشته باشد، آن ها با

در تماس  نیخوب که با زم یماده رسانا کیاساسًا به عنوان  نیالکترود زم
و روان   منیا هیتخل  ی نیزم یخوب الکترودها اتصال .کند ی است کار م 

 .کند ی م  نیرا تضم نیبه زم نیاز اتصاالت زم انیجر

 

 

 ن یعوامل موثر بر عملکرد الکترود زم 3#

 :گذارد ی م ریتأث  نی وجود دارد که بر عملکرد هر الکترود زم ی عوامل  ریز در
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 ن ی زم  ستمیه در سمواد مورد استفاد 1-3#

و  نی شامل خود الکترود زم نیاتصال زم  ستمیمورد استفاده در س  مواد
در دسترس   ی مختلف  یالکترودها .اتصال دهنده آن است یها میس

 :هستند؛ مانند

 لوله  لهیم •
 (GI) زه یلوله گالوان مفتول •
 مس   صفحه •

  نیو قوان استانداردها .دارد ی الکترود به نوع کاربرد و مکان بستگ انتخاب
 .خواهد گذاشت ریبر انتخاب الکترودها تاث زین ی محل 

 مقاومت خاک  2-3#

 ی م  ری تأث نیزم ستمیاست که بر عملکرد س ی عوامل  نی از مهمتر ی ک ی نیا
خاص کشور در مورد حداکثر مقدار مقاومت خاک  یاستانداردها  .گذارد

 .در نظر گرفته شود ن یهنگام انتخاب زم دیبا وجود دارد که

(National Electric Code) NEC  اهم   25حداکثر مقاومت خاک را
مقدار به حداقل   نیمطلوب است که ا  شهی حال، هم نی ا با .کند ی م  هیتوص

 (LV،HV ، EHV) بسته به کالس نصب برق زیتحمل ن ریمقاد .برسد
 .ابندی ی کاهش م 
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 ن یعمق الکترود زم 3-3#

 .دفن شود نیدرون توده زم ی در عمق کاف ی ن یزم یاست که الکترودها مهم
 به .خاک متفاوت است تیفیبر اساس هر مکان و ک نیالکترود زم عمق

  مقاومت را دارد که نی شتریب نیبه سطح زم کیخاک نزد هیطور معمول ال
 .ابدی ی کاهش م  نیرفتن در اعماق زم نییخاک با پا مقاومت

 8را در اعماق  ی نیزم یتوان الکترودها ی معموالً م  ق،ی حقا  نیتوجه به ا با
اهم  25تا  2خاک در محدوده مجاز  مقاومت فوت دفن کرد که 10فوت تا 

 .باشد
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 رطوبت  زانیم 4-3#

 خاک .کند ی رطوبت در خاک به کنترل مقدار مقاومت خاک کمک م زانیم
مقدار رطوبت   رایز نسبت به خاک مرطوب دارد؛ یخشک مقاومت باالتر 

به نوبه خود مقاومت   نیا .شود ی ها در خاک م تیالکترول شی باعث افزا
روش معمول است که با استفاده از  کی  نیا .دهد  ی خاک را کاهش م

  دراتهیدر حالت ه شهیرا هم نیسطح الکترود زم ،ی مختلف خارج یابزارها
 .دینگه دار

ه خارج از دهان ،یا لهیاز نوع م ی نی زم یطور معمول در مورد الکترودها  به
 ی آب در داخل آن استفاده م  ختنیر یشکل برا ی فیبا دستگاه ق نیزم

و پر   نیالکترود زم لهیگودال مدور در اطراف م کی جادی ا نیهمچن .شود
  کی رهینمک، ذغال سنگ و غ سنگ مانند ی تی کردن آن با مواد الکترول

رطوبت خاک کمک  ریاز تبخ یر یبه جلوگ بیترک نیا  .روش معمول است
 .کند ی م
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موارد خاص که حفظ رطوبت و مقاومت خاک  ی در برخ  نیزم الکترود
شود که به حفظ رطوبت کمک   ی م ه یتصف یی ایمیش بیترک با دشوار است،

 .کند ی م یر یآن به جو خارج جلوگ ریاز تبخ نیبنابرا  کند و ی م

 خاک یدما 5-3#

کاهش درجه حرارت خاک،  اب .دارد ری در مقاومت خاک تاث زیخاک ن یدما
 زانیمناطق منجمد مقاومت خاک به م در .ابدی  ی م شی مقاومت خاک افزا

 .باالتر است ی قابل توجه

 

 ن یزم ستمیس  یطراح 4#

 نیواحد است که به درون زم ی نیالکترود زم کیساده شامل  نی زم ستمیس
شکل اتصال به  نی تر  جیرا نیالکترود زم کیاز  استفاده .شود ی رانده م

  ستمیس .شود ی م  افتیمحل کار شما  ایخارج از خانه  در است و نیزم
  ایمتصل، مش  یمتعدد، شبکه ها ی نیزم یها لهیاز م نی زم دهیچیپ یها

 .شده است لیتشک نیزم یو حلقه ها ی ن یشبکه، صفحات زم

  تیو سا یبرق، دفاتر مرکز  دیتول  یها معموالً در پست ها ستمیس نیا
  ریسه متغ ن،یزم ستمیس ی طراح در .شوند ی نصب م ی برج سلول یها

 :دهد ی قرار م ریرا تحت تأث نیزم ستمیس ن،یوجود دارد که مقاومت زم

 ن یالکترود زم طول .1
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تر  قیعم  تیهدا ن،یکاهش مقاومت زم یموثر برا اریروش بس کی
مناطق سرد   نیی تع ،ینیود زمنصب الکتر هنگام .است ی نیزم یالکترودها

  نیشود که مقاومت زم ی منظور انجام م نیکار به ا نی ا .مهم است اریبس
دو برابر کردن   با .ردیخاک اطراف قرار نگ ی زدگ  خی ریتحت تأث  یادیتا حد ز

 .دیسطح مقاومت را کاهش ده 40٪ دیتوان  ی م نیزم  یطول الکترودها

 

 ن ی الکترود زم قطر .2

  به .در کاهش مقاومت دارد ی کم اریبس ریتأث نیقطر الکترود زم شیافزا
و  دیرا دو برابر کن ی ن یزم یقطر الکترودها دیتوان ی عنوان مثال، شما م 
 .ابدی ی درصد کاهش م  10مقاومت شما فقط 

 ینیزم یالکترودها تعداد .3
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 ی ن یاستفاده از چند الکترود زم نی کاهش مقاومت زم یبرا گرید روش
شود و به  یم  تی هدا نیالکترود به زم کیاز  شیطرح ب نیا در .است

موثر   یبرا .ابد یشوند تا مقاومت کاهش  ی به هم متصل م یطور مواز 
با عمق  دیحداقل با ی اضاف یها  لهیفاصله م ،ی اضاف یبودن الکترودها

حوزه   ،ی نیزم ی الکترودهافاصله مناسب  بدون .رانده شده برابر باشد لهیم
 .ابد ی ی شود و مقاومت کاهش نم ی نفوذ آن ها قطع م  یها


