
                    
 
 
                                                  GENLEŞİK TOPRAKLAMA AĞI 
 
 
     Gün geçtikçe hep daha iyiyi bulma umuduyla hareket eden bizler, değişik tasarım ve 
buluşlarla piyasaya göz kırpmaktayız. Her yeni buluş ve tasarım, hayatımızı kolaylaştırmak, 
amaçlarımıza daha çabuk ulaşmak için yapılmaktadır. Elektrik dünyası da zamanın behrinden 
bu yana insanlığı rahatlığı ve huzuru için her gün yeni bir ürünü hizmete sunmuştur. İşte 
topraklama sisteminde devrim yaratacak yeni ve önemli bir ürün daha; GENLEŞİK 
TOPRAKLAMA AĞI. 
 
     Topraklama ağının engin özelliklerinden bahsetmeye başlamadan önce topraklama nedir? 
ve ne amaçla yapılmaktadır ? kısaca değinmekte fayda vardır.  
   Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin 
bir elektrod yardımıyla, toprakla birleştirilmesine Koruma Topraklaması denir. Topraklama, 
hata durumunda ortaya çıkan tehlikeleri yok etmek için yapılır. Bu tehlikeler, dokunma 
gerilimi olarak bilinen gerilimin sınırlanması ve techizatlar için izolasyon probleminin 
büyüyerek tesisle ilgili zararların artması şeklinde tanımlanabilir.  
     Topraklama uygulamalarında donanımların topraklanması farklı çeşitte elektrodlarla 
yapılmaktadır. Bu topraklama elektrodları , derin topraklayıcı ve yüzeysel topraklayıcılar 
olarak gruplandırılabilir. 
 
Derin Topraklayıcı: Buna en iyi örnek çubuk elektrodla topraklamadır. Bakır ve bakır kaplı 
çelik çubuk, galvanizli köşebent ve boru tipi çubuğun toprağa çakılmasıyla yapılan 
topraklamadır. 
Yüzeysel Topraklayıcı: Yatay gömülü şerit veya yuvarlak iletkenle yapılan topraklamadır. 
Genellikle derine gömülmeyen topraklayıcıdır. Uzunlamasına döşenebildiği gibi yıldız, 
halka,gözlü topraklayıcı ya da bunların bazılarının bir arada kullanıldığı biçimde 
döşenebilmektedir. 
Levha Elektrodla Topraklama: Uygulama şekline göre her iki grupta da tanımlanabilecek 
farklı bir topraklayıcı yöntemidir. Batı dünyasındaki uygulamalara bakıldığında bu ürünün 
artık kataloglarda pek yer almadığı dikkatimizi çekmekte olup, ayrıca Topraklama Yönt.’de 
kullanımını tavsiye edilmemektedir (Topraklama Yönt.EK-T g.2).Buna rağmen topraklama 
levhası ülkemizde hala yoğun olarak kullanılmaktadır.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           Şekil 1: Genleşik Topraklama Ağı 



 
     Batı dünyası ,ekonomik olmayan bu uygulama yerine son yıllarda Genleşik Topraklama 
Ağı olarak bilinen elektrodu kullanmaktadır. Topraklama Ağı, büyük şalt tesislerinde küçük 
topraklama değerlerine ulaşmak ve aynı zamanda dokunma gerilimini  küçülten göz 
gerilimini elde etmek için kullanılan popüler bir yöntemdir. Şekil 1’de genleşik topraklama 
ağı görülmektedir. 
Tesislerde dokunma gerilimine karşı iki önlem söz konusudur. 1- İzolasyon, 2- Potansiyel 
dengeleme. Batı dünyasında bir seksiyonere dokunacak kişi için izolasyon önlemlerinin yanı 
sıra çok küçük gözlü ağ topraklayıcılar, adım mesafesi boyutlarında potansiyel düzenlemeyi 
sağlayacak şekilde güvenlik halısı adı ile uygulanmaktadır. Aydınlatma , Seksiyoner ve 
yüksek gerilim direkleri bu ağın iyi uygulama yerleridir. Şekil 2, bu uygulamaya örnektir. 

 
Ağ şeklinde topraklama yapılmış bir 
alanda  potansiyel dengeleme ve 
düzenleme en iyi şekilde yapılmış 
olmaktadır. Ağın göz boyutları 
küçüldükçe elde edilecek sonuçlar 
mükemmelleşmektedir. Böyle bir 
alanda yapılan ağ topraklamada 
iletken kesişme noktaları kaynak veya 
daha değişik tekniklerle 

birleştirilmektedir. Zaman içinde bu noktalarda oluşacak  
                                       -Şekil-2- 
korozyon ağın fonksiyonu açısından risk oluşturur. Oysaki genleşik topraklama ağının 
kesişme noktalarında herhangi bir ek olmadığından böyle bir problem söz konusu değildir. 
   Genleştirilmiş metal tekniği yöntemi ile yapılan bakır ağlar, hem kalınlık hem de 
kapladıkları alan açısından eş değeri olan levhadan daha hafif ve ekonomiktir.Toprağa 
gömülecek bakırın ağırlık olarak getirisi % 25’dir.Genleşik topraklama ağının gözenekli 
yapısının iyi bir toprak teması oluşturmasından dolayı sağlayacağı topraklama direnci, 
levhaya göre % 15-20 daha küçük olmaktadır. Amprik topraklama direnci formülleri 
incelenirse ; 
 
                                                                      e : Topraklama özgül direnci 
Re=e/ (2D)                                                   D: Gözlü topraklayıcının eşdeğer daire alan çapı 
D= 2.(a.b/ )1/2                                               a : Topraklayıcı uzunluğu 
                                                                      b : Topraklayıcı eni 
 
     Görülüyor ki levhaların topraklama dirençlerinin e  toprak özdirencine ,eni ve boyuna 
bağlıdır. Bu yüzden aynı boyutlara sahip bir ağ elektrotta aynı direnç değerini verir. Ancak 
uygulamada ağın toprak temasının iyi olması daha iyi sonuçlar vermektedir. Ayrıca gözlü 
yapı, levhadaki yatay uygulanamama durumunu da önemsiz kılmakta ve yatay kullanıma izin 
vermektedir. Levha ile aynı kalınlıkta olduğu için korozyon ömrü levha ile aynıdır. 
Topraklama Ağının önemli bir avantajı, üzerine kaynak yapılmış bir iletkenle satılıyor 
olmasıdır. Bilindiği gibi levhalar genellikle civatalı kablo papucları ile iletkene irtibatlandırılır 
Bu papuçlar ile toprak altında kısa zamanda bozulmaya uğrar. Topraklama ağında iletken 
kaynakla irtibatlı olduğundan böyle bir problemle karşılaşılmaz. Bu sebeple Kaliteden ödün 
verilmeden ekonomik olarak düşük topraklama direnci elde edilebilmektedir. 
     Ağ Topraklayıcıların bir başka avantajı da özellikle yüksek frekans etkisi ile empedansı 
büyüyen topraklama tesisatının direncinin küçük kalmasını sağlamasıdır. Bir topraklama 
hattının empedansı incelendiğinde, frekans etkisi ile büyüyen tek bileşenin XL endüktif 
direncinin olduğu görülmektedir (Topraklama Yönt.EK-E ). 
               Z=R+XL +XC  

               XL =W.L     , W=2..f     , L=  ( l/n)                       : Öz indüktif katsayısı  (10-6 )    



               XC =1/W.C                                                                l : Akım taşyan iletkenin boyu 
                                                                                                 n: Paralel iletken sayısı 
  
Burada tek değişebilecek  bileşenler l ve n’dir. Küçük l ve büyük n’yi sağlayan yapı da ağ 
yapısıdır. Bu yüzden, bilgisayar sistemleri ve telekomünikasyonla ilgili tesislerde ağ 
topraklayıcılar tercih edilecek topraklama elektrodu olmalıdır. 
   Topraklamanın yanı sıra Elektromanyetik dalgaların etkilemediği veya etkisinin en aza 
indirildiği ortamlar yaratmak için uygulanan faraday kafesi yapısında da topraklama ağları 
ekonomik sonuçlar vermektedir.Bu ortamlar Ameliyathaneler, Patlayıcı madde imal ve 
depolama yerleri, askeri tesislerde haberleşme odaları, hassas ölçüm laboratuarları v.b yerler 
olarak örneklendirilebilir. 
 


