بررسی راهکارهای عملی و ارائهی راهکاری نوین
برای کاهش ولتاژ گام در الکترود زمین مش

دکترای برق قدرت

کارشناس ارشد برق قدرت

چکیده

1- step voltage
2- rod
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کاهش ولتاژ گام 1در مکانهایی مانند پستهای برق  ،نیروگاهها و  ...از آن جهت دارای اهمیت است که به دلیل احتمال
وجود جریانهای خطای باال  ،امکان شکلگیری گرادیانهای ولتاژ خطرناک در محل وجود داشته و ممکن است باعث
وارد شدن خطرات جبرانناپذیر به افراد و تجهیزات مستقر در محلشود.
در این تحقیق ابتدا بررسی و شبیهسازی روشهای علمی و عملی موجود و متداول ( با نرمافزار  ) ETAPبرای کاهش
ولتاژ گام به شرح ذیل انجام شده و تأثیر هر روش بر کاهش ولتاژ گام بررسی شده است :
 بررسی تأثیر جنس الکترود در ولتاژ گام ؛ بررسی رابطهی ولتاژ گام با تعداد هادیهای الکترود زمین ( مش ) ؛ بررسی اثر همبندی الکترودهای ارت یک سیستم بر ولتاژ گام ؛ بررسی تأثیر اضافه شدن الکترود میلهای قائم 2به الکترود مش  ،بر ولتاژ گام ؛ بررسی اثر استفاده همزمان از راهکارهای ارائهشده فوق جهت کاهش ولتاژ گام ؛ بررسی اثر استفاده از مواد کاهندهی مقاومت ویژهی خاک  ،بر ولتاژ گام.در ادامه  ،پیشنهاد تحقیق مبنی بر اثر فاصلهی نابرابر هادیهای الکترود به روش مش بر ولتاژ گام  ،بررسی و
شبیهسازی شده است که نتایج به دست آمده بیانگر کاهش چشمگیر ولتاژ گام در صورت وجود فاصلههای نابرابر
هادیهای الکترود مش  ،نسبت به الکترود مش دارای هادیهایی با فاصلهی برابر  ،است.

اراِ ئهی راهکاری نوین برای کاهش ولتاژ گام در الکترود رمین مش

ارسالن نجفی

مهدی مؤمن
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مقاومت الكترود نسبت به جرم كلي زمين از نظر فيزيكي يك مقاومت
مشخص با ابعادي معين نیست  ،بلكه متشكل از تودهاي خاك است
كه الكترود را احاطه میکند .اين ساختار مقاومت در اطراف الكترود
سبب میشود كه افت ولتاژ در تودهی خاك در حجمي بزرگ و
بهتدریج صورت گيرد .در نقطهای از زمین که جریان وارد زمین
میشود ( مث ً
ال بروز خطای فاز به زمین  ،اصابت صاعقه به زمین
یا ، ) ...ازهمپاشیده شده و در مسیرهای زیادی جریان مییابد .این
انشعابات جریان بستگی به ترکیبات و مقاومت زمین دارد .در اطراف
نقطهی ورود به زمین  ،دایرههای فرضی متحدالمرکزی در نظر
گرفته میشود که باهم اختالفپتانسیل دارند .در نقطهای که جریان
وارد زمین میشود  ،ولتاژ بیشتر است و دایرههای دورتر سطح ولتاژ
کمتری دارند.
حال اگر فردی روي زمين برقدار بايستد  ،اختالف قابلمالحظهای
در ولتاژ بين محل قرارگيري هر پا میتواند وجود داشته باشد ( ولتاژ
گام شکل  ) 1-1و جريان الكتريكي میتواند از يك پا به پاي ديگر
جريان يافته و منجر به صدمات جبرانناپذیر و حتی مرگ شود.
گرادیان ولتاژ در اطراف همهی الكترودهاي قائم و افقي و
صفحهاي ايجاد ميشود ؛ اما در اطراف الكترود قائم بارزتر از همه
است بهطوریکه گرادیان ولتاژ ( افت ولتاژ ) در چند سانتيمتري
الكترود بسيار شديد است ( 30تا  40درصد) .اگر حداکثر ولتاژ زياد
باشد الزم است حتم ًا نوعي حفاظ پيشبيني شود كه از تماس افراد و
حيوانات با خود الكترود و زمينهاي اطراف جلوگيري كند یا راهکاری
برای کاهش ولتاژ گام اندیشیده شود.
با توجه به اینکه در استانداردهای بینالمللی حد قابل تحمل
ولتاژ برای انسان بدون وارد آمدن صدمه و آسیب  50ولت در نظر
گرفته شده است  ،افزایش ولتاژ گام از  50ولت باعث آسیبهای
جبرانناپذیر و حتی مرگ در افراد میشود .بنابراین با توجه به اینکه
سطح ولتاژ گام حاصلشده در خطاهای پستهای برق هزاران ولت
است  ،بررسی راهکارهای کاهش آن تا زیر  50ولت از اهمیت بسیار
باالیی برخوردار خواهد بود.

شکل  :1-1ولتاژ گام

شکل :1 -2رابطهی بین ولتاژ گام و مقاومت زمین ( برای شبکهی زمین
گسترده با فاصلهی هادیها به میزان  5و  10و 20و 50متر )

در ادامه شبیهسازی ولتاژ گام الکترود نمونه با سه جنس مختلف
( مس  ،آلومینیوم و استیل ) ارائه شده است.
در مرحلهی اول  ،از الکترود مسی برای شبیهسازی استفاده شد.
(الکترود شکل  .) 2-2مطابق شبیهسازی انجامشده ( شکل ،)3-2
کمترین ولتاژ گام در محدودهی  1000تا  1500اهم ( رنگ سبز
کمرنگ ) و ماکزیمم ولتاژ گام ( در اطراف نمودار ) به میزان 7500
ولت حاصل شد.
در مرحلهی دوم  ،از الکترود آلومینیومی برای شبیهسازی استفاده
شد .مطابق شبیهسازی انجام شده ( شکل  ) 4-2دوباره کمترین
ولتاژ گام در محدودهی  1000تا  1500اهم ( رنگ سبز کمرنگ ) و
ماکزیمم ولتاژ گام ( در اطراف نمودار ) به میزان  7500ولت حاصل
شد ؛ و همانگونه که مالحظه میشود نتیجهی شبیهسازی مشابه
حالت قبل است.
در مرحلهی سوم  ،از الکترود استیل برای شبیهسازی استفاده شد.
مطابق شبیهسازی انجامشده ( شکل  ) 5-2بازهم کمترین ولتاژ گام
در محدودهی  1000تا  1500اهم ( رنگ سبز کمرنگ ) و ماکزیمم
ولتاژ گام ( در اطراف نمودار ) به میزان  7500ولت حاصل شد ؛ و
همانگونه که مشخص است  ،نتیجهی شبیهسازی مشابه مرحلهی
اول و دوم است.
تشابه نتایج شبیهسازی ( شکلهای  3-2و  4-2و  ) 5-2نشان
دهندهی عدم تأثیر جنس الکترود در تغییر ولتاژ گام است که با توجه به
رابطهی خطی بین ولتاژ گام و مقاومت الکترود و مستقل بودن مقاومت
الکترود از جنس آن  ،نتیجهی حاصل شده قابل پیشبینی بود.
نکتهی قابلتأمل در مورد جنس الکترود  ،مسئلهی خوردگی آن
در مجاورت سایر اجسام  ،فلزات  ،خاک و مواد شیمیایی موجود در
خاک است .دلیل استفادهی گسترده از الکترودهای مسی در مقایسه
با سایر الکترودها  ،کمتر بودن خوردگی در مس نسبت به سایر
الکترودهای آلومینیومی  ،فوالد  ،گالوانیزه و  ...است.

بررسی تأثیر جنس الکترود در ولتاژ گام

میدانیم که جنس الکترود  ،در مقدار مقاومت آن نسبت به زمین
بیتأثیر است ( .آلدیک موسسیان ) 1388،از طرفی مطابق نمودار
شکل  1-2بین ولتاژ گام و مقاومت الکترود تقریب ًا رابطهی خطی
وجود دارد.

شکل  : 2-2تصویر نمونهی الکترود برای شبیهسازی ولتاژ گام

شکل  : 3-2نتیجهی شبیهسازی ولتاژ گام با الکترود مسی

در مرحلهی اول الکترود مش با  8هادی شبیهسازی شد ( .شکل
 2-3و  .) 3-3در مقایسه با شبیهسازی الکترود با  4هادی ( شکل
 ) 3-2مشاهده میشود که با افزایش تعداد هادیها حداقل ولتاژ گام
مشاهدهشده  500 ،ولت کاهشیافته و در محدودهی  500تا 1000
ولت قرار گرفته است ( ناحیهی سبز کمرنگ ) ؛ همچنین مالحظه
میشود که حداکثر ولتاژ گام نیز با  2500ولت کاهش از  7500ولت
به  5000ولت رسیده است.
در مرحلهی دوم الکترود مش با  16هادی شبیهسازی شده است.
شکل (  4-3و  .) 5-3در مقایسه با الکترود مش با  8هادی مشاهده
میشود که حداقل ولتاژ گام مجدداً  500ولت کاهش یافته و در
محدودهی  0تا  500ولت قرار گرفته و سطح منطقه با ولتاژ گام
 500تا  1000ولت نیز افزایش یافته است ( منطقهی سبز کمرنگ ).
جمعبندی نتایج شبیهسازیهای باال بیانگر کاهش ولتاژ گام با
افزایش تعداد هادیهای الکترود است.

شکل  : 2-3تصویر نمونهی الکترود مش با  8هادی برای شبیهسازی ولتاژ
گام

شکل  :4-2نتیجهی شبیهسازی ولتاژ گام با الکترود آلومینیومی

شکل  : 5 -2نتیجهی شبیهسازی ولتاژ گام با الکترود استیل

بررسی رابطهی ولتاژ گام با تعداد هادیهای الکترود زمین

مطابق نمودار شکل  1-3افزایش تعداد هادی الکترود زمین مش
منجر به کاهش ولتاژ گام شده است ( البته با ادامهی افزایش تعداد
هادیها  ،اثر آن در کاهش ولتاژ گام نیز تعدیل شده است).

شکل  : 5-3نتیجهی شبیهسازی ولتاژ گام الکترود مش با  16هادی
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شکل  : 1-3رابطهی تعداد هادی الکترود زمین گسترده با ولتاژ گام

شکل  : 4-3تصویر نمونهی الکترود مش با  16هادی برای شبیهسازی ولتاژ
گام

اراِ ئهی راهکاری نوین برای کاهش ولتاژ گام در الکترود رمین مش

شکل  : 3-3نتیجهی شبیهسازی ولتاژ گام الکترود مش با  8هادی
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بررسی اثر همبندی الکترودهای ارت یک سیستم بر ولتاژ
گام

تعداد  6الکترود مش که هرکدام  16هادی دارند ( مشابه شکل
 ) 1-4به یکدیگر متصل شده و همبند شدهاند .مقایسهی نتیجهی
شبیهسازی بهدستآمده در شکل  2-4با شکل 5 -3نشان میدهد
حداقل سطح ولتاژ گام به میزان  400ولت کاهشیافته و در بازهی
 0تا  100ولت قرار گرفته است ( ناحیهی سبز کمرنگ ) .همچنین
حداکثر ولتاژ گام قابلمشاهده به میزان  4250ولت کاهشیافته و
در محدودهی  750ولت قرار گرفته است.
جمعبندی نتایج شبیهسازیهای باال بیانگر کاهش محسوس
ولتاژ گام با همبندی الکترودهای این سیستم است.

محدودهی  500تا  1000ولت قرار گرفته است .همچنین حداکثر ولتاژ
گام با  3500ولت کاهش در محدودهی  4000ولت قرار گرفته است.
در مرحلهی دوم به الکترود شکل  2-5تعداد  4راد دیگر اضافه
شد ( .شکل  ) 4 - 5مطابق شبیهسازیهای انجامشده ( شکل )5-5
و مقایسهی آن با نتایج شبیهسازی الکترود مشابه قبلی با  4راد
(شکل  ) 3 - 5نشان میدهد حداقل ولتاژ گام با  500ولت کاهش
در محدودهی  0تا  500ولت قرار گرفته است .همچنین حداکثر ولتاژ
گام با  1000ولت کاهش در محدودهی  3000ولت قرار گرفته است.

شکل  :2-5تصویر نمونهی الکترود با  4راد

شکل  :1-4تصویر نمونهی  6الکترود مش دارای  16هادی همبند شده

شکل  :3-5نتیجهی شبیهسازی ولتاژ گام الکترود با 4راد
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شکل  : 2-4نتیجهی شبیهسازی ولتاژ گام  6الکترود مش دارای  16هادی
همبند شده

شکل  :4-5تصویر نمونهی الکترود با  8راد

بررسی اثر اضافه شدن الکترود میلهای قائم بر ولتاژ گام

مطابق نمودار شکل  1 - 5وجود راد در الکترود مش نقش قابل
توجهی در کاهش مقاومت الکترود میتواند داشته باشد.

شکل  : 5-5نتیجهی شبیهسازی ولتاژ گام الکترود با  8راد

بررسی اثر استفادهی همزمان از راهکارهای ارائه شده برای
کاهش ولتاژ گام

شکل  : 1-5رابطهی بین مقاومت زمین با تعداد هادیهای الکترود ارت در
حضور راد و بدون راد

در مرحلهی اول به الکترود شکل  2-2تعداد  4راد اضافه شد
(شکل  .) 2-5بر اساس شبیهسازیهای انجام شده ( شکل )3 -5
و مقایسهی آن با نتایج شبیهسازی الکترود مشابه قبلی بدون راد
(شکل  ) 3-2نشان میدهد حداقل ولتاژ گام با  500ولت کاهش در

برای کاهش ولتاژ گام  ،ترکیب اقدامات قبلی ( شامل افزایش تعداد
هادی  ،نصب راد و همبند کردن الکترودها ) انجام ( شکل  )1 -6و
نتایج شبیهسازی مطابق شکل  2-6حاصل شد.
براساس مقایسهی شبیهسازی انجامشده در این حالت با بهترین
حالت بهدستآمده در مراحل قبلی ( شکل  ) 2-4مشاهده میشود
حداقل ولتاژ گام با  50ولت کاهش در محدودهی  0تا  50ولت قرار
گرفته و حداکثر ولتاژ قابل مشاهده با  350ولت کاهش در محدودهی
 400ولت قرار گرفته است.

شکل  :1-6تصویر نمونهی  6الکترود مش دارای راد و همبند شده
شکل  : 3-7تنظیم الیهی سطحی خاک  1315و الیهی دوم و سوم 10
اهممتر

شکل  : 2-6نتیجهی شبیهسازی ولتاژ گام  6الکترود مش دارای راد و
همبند شده

بررسی اثر استفاده از مواد کاهندهی مقاومت ویژهی خاک بر ولتاژ گام

بررسی پیشنهاد تحقیق مبنی بر اثر فاصلههای نابرابر
هادیهای الکترود مش بر ولتاژ گام

الکترودهای مش اجرا شده و شبیهسازی شده بهصورت معمول ،
مطابق شکل  1-8دارای هادیهای با فاصلهی برابر هستند.
در مورد اجرای هادیهای مش با فاصلههای نابرابر مطابق شکل
 3-8شبیهسازیهایی مطابق با شکلهای  4-8و  5-8و  6-8و
 7-8انجام شد .همانطور که مالحظه میشود با قرار دادن هادیها
با فاصلههای نابرابر ( مقایسهی شکلهای  2-8و ) 7-8حداقل ولتاژ
گام با  300ولت کاهش در محدودهی  100تا  200ولت قرار گرفته
است .همچنین حداکثر ولتاژ گام مشاهدهشده با  3000ولت کاهش
به  2000ولت رسیده است.
جمعبندی نتایج شبیهسازیهای باال بیانگر کاهش ولتاژ گام در
اثر تغییر جانمایی هادیهای الکترود مش با فاصلههای نابرابر از
یکدیگر است.

شکل  : 2-7نتیجهی شبیهسازی ولتاژ گام  6الکترود مش دارای راد همبند
شده با الیهی سطحی خاک  2500و الیهی دوم و سوم  100اهممتر

شکل  : 2-8نتیجهی شبیهسازی نمونهی الکترود مش دارای  8هادی با
فاصلههای برابر
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شکل  :1-7تنظیم الیهی سطحی خاک  2500و الیهی دوم و سوم  100اهممتر

شکل  :1-8تصویر نمونهی الکترود دارای  8هادی با فاصلههای برابر

اراِ ئهی راهکاری نوین برای کاهش ولتاژ گام در الکترود رمین مش

پیشنهاد مؤثر بعدی در مورد کاهش مقاومت الکترود مش و ولتاژ گام
استفاده از مواد کاهندهی مقاومت ویژهی خاک اطراف الکترود است
که تأثیر آن در دو شبیهسازی زیر قابل مشاهده است.
در مرحلهی اول  ،از الکترود شکل  1-7استفاده شده و مقاومت
ویژهی خاک  100اهم متر ( شکل  ) 2-7در نظر گرفته شده است.
در مرحلهی دوم  ،از همان الکترود مرحلهی اول استفاده شده و
مقاومت ویژهی خاک  10اهممتر لحاظ شده است ( .شکل  3-7و
شکل .) 4-7
مقایسهی شکل  2-7و شکل  4 -7نشان میدهد حداقل ولتاژ گام
مشاهدهشده با  45ولت کاهش در محدودهی  0تا  5ولت قرار گرفته
و حداکثر ولتاژ گام مشاهدهشده با  360ولت کاهش  ،در محدودهی
 40ولت قرار گرفته است.

شکل  : 4-7نتیجهی شبیهسازی ولتاژ گام  6الکترود مش دارای راد همبند
شده با الیهی سطحی خاک  1315و الیهی دوم و سوم  10اهممتر
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شکل  : 3-8تصویر نمونهی الکترود دارای  8هادی با فاصلههای نابرابر

شکل  : 7-8نتیجهی شبیهسازی نمونهی الکترود مش دارای  8هادی با
فاصلههای نابرابر

نتیجه گیری

شکل  : 4-8نتیجهی شبیهسازی نمونهی الکترود مش دارای  8هادی با
فاصلههای نابرابر

اراِ ئهی راهکاری نوین برای کاهش ولتاژ گام در الکترود رمین مش
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شکل  : 5-8نتیجهی شبیهسازی نمونهی الکترود مش دارای  8هادی با
فاصلههای نابرابر

شکل  : 6-8نتیجهی شبیهسازی نمونهی الکترود مش دارای  8هادی با
فاصلههای نابرابر

جدول : 2-9
مقایسهی نتایج
سازی روش
شبیه
ِ
جدید پیشنهادی با
روش مشابه متداول

با توجه با شبیهسازیهای ارائه شده  ،نتایجی مطابق با متون و سوابق
قبلی به شرح زیر حاصل شد که خالصهی نتایج شبیهسازیها نیز در
جداول  1-9و  2-9قابل مشاهده است :
 افزایش تعداد هادیهای الکترود ( مش ) باعث کاهش ولتاژ گاممیشود ؛
 اضافه شدن الکترود میلهای قائم  ،به الکترود زمین ( مش ) باعثکاهش ولتاژ گام میشود ؛
 افزایش تعداد الکترود میلهای قائم باعث کاهش بیشتر ولتاژ گاممیشود ؛
 همبند کردن الکترودهای زمین یک سیستم  ،باعث کاهش ولتاژگام میشود ؛
 آمادهسازی خاک اطراف الکترود و کاهش مقاومت ویژهی خاکباعث کاهش ولتاژ گام میشود ؛
 جنس الکترود تأثیری در کاهش ولتاژ گام ندارد.پیشنهاد تحقیق بر اساس نتایج شبیهسازیها  ،تغییر در جانمایی
هادیهای مش و فاصلهگذاریهای نابرابر از یکدیگر برای کاهش
ولتاژ گام است .برخالف روشهای قبلی که برای کاهش ولتاژ گام
(افزایش تعداد هادی  ،استفاده از الکترود میلهای عمودی  ،همبندی،
آمادهسازی خاک اطراف ) هرکدام  ،به فراخور شرایط خود به انجام
هزینه نیاز دارند .روش پیشنهادی این تحقیق بدون اضافه شدن
هیچگونه هزینهای و صرف ًا با جابهجایی هادیهای مش و تغییر
ل دستیابی است.
فاصلهی آنها قاب 

پيشنهادها ( ليست فعاليتهاي باز در راستاي ادامهی اين
تحقیق )

 تعیین حالت بهینه قرار دادن هادیهای مش با فاصلههای نابرابر ؛ بررسی تأثیر شکل هندسی مش خصوص ًا اشکال غیرمتقارن برولتاژ گام.

اراِ ئهی راهکاری نوین برای کاهش ولتاژ گام در الکترود رمین مش

 مقایسهی نتایج شبیهسازیهای انجامشده روشهای متداول: 1-9 جدول
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