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موضوع مقاله نقشی اساسی در ایمنی افرا ِد استفادهکننده از انرژی الکتریکی دارد  ،ولی اغلب به اندازهی اهمیتشان در
فرهنگ عمومی و اجتماعی مردم شناخته شده نیستند و ناگزیر  ،به هنگام استفاده از خدمات مهندسان و متخصصان برق،
در زمرهی مطالبات بسیاری از مردم قرار نمیگیرند .
از دیدگاه مهندسان برق کشور  ،متأسفانه کمبودها و حلقههای مفقود شدهی بسیاری در این شاخه وجود دارد  .ماهیت
تجربی و نیاز به وقوف به مطالبی از رشتههای دیگر  ،مانند زمینشناسی  ،مهندسی متالوژی  ،فیزیک و شیمی باعث میشود
تعداد افراد مسلط بر مبانی سیستمهای زمین و صاعقهگیر چندان زیاد نباشد ؛ بهویژه که این مبحث در سرفصلهای دروس
مهندسی برق هم هنوز جایی در دانشگاهها ندارد  .نتیجهی این کاستیها آن شده که بهطور مداوم  ،اشکاالت مختلفی در
تولیدات مورد استفاده در پروژهها دیده شود و گاهی نیز  ،نتایج آن در
طراحی  ،اجرا  ،نظارت  ،تست و تحویل تجهیزات و
ِ
قالب حوادث و خسارتهای مالی و جانی دیده شوند .
در سیستمهای زمین الیتِنینگ (صاعقهگیر)  ،به علت نزدیکی هادی نزولی یا همان هادی الکترود زمین با تجهیزات
فلزی مجاور  ،احتمال بروز قوس الکتریکی وجود دارد و امکان همبندی آن (به دلیل خوردگی و  ). . .به صورت مستقیم
وجود ندارد ؛ بنابراین معمو ًال در اغلب استانداردها توصیه میشود تا از تجهیز ( )ISG Isolating Spark Gapاستفاده شود.
داشتن دو سمت اتصال از یکدیگر بوده تا در صورت
عملکرد فاصلهی هوایی ایزولهکننده ( )ISGدر شرایط عادی و ایزوله نگه
ِ
رسیدن دامنهی ولتاژ و یا جریان به میزان معین  ،مسیر عبوری را در دو سو ایجاد کند و از بروز یک قوس الکتریکی یا
ایجاد ولتاژ تماس مابین دو قسمت جلوگیری شود .
در استاندارد ایران بیان شده چنانچه ساختار همبندی در ساختمانهای بلند  ،تجاری  ،اداری و ...مطابق استانداردهای50310
 NFC NF17102 , IEC62305 , IEC60364 ,2-5-61000 - IESو  BSصورت گرفته و یکپارچه باشد ؛ بنا به دالیلی که در
تشریح این مهم عنوان شده  ،نیازی به اسپارک گپ مابین سیستمهای زمین نیست  ،مگر در موارد استثنا ؛ درصورتیکه
نصب ( Surge Protective Device (SPDو ایجاد هماهنگی ( )Coordinationصحیح مابین آنها در ساختمانهای بلند
مرتبه و یا صنایع  ،حفاظت کاملتری را فراهم خواهد کرد .
زمین سیستم حفاظت در برابر
سؤال مهمی که مطرح میشود این است که «آیا نصب فاصلهی هوایی ( )SGمابین پایانهی ِ
صاعقه و پایانهی زمین ساختمانها  ،بهطور کلی الزم است ؟»
اثرات مخرب جریان باال یا ولتاژ باالی صاعقه و تأثیر آن بر سیستمهای حفاظتی نیز حایز اهمیت است .

مقدمه

هدف از نصب صاعقهگیر روی بام ساختمانی بلندمرتبه  ،ایجاد یک
حوزهی حفاظتی برای ساختمان است و حداکثر فاصله از محل نصب
صاعقهگیر که تحت حفاظت قرار میگیرد (در ارتفاع محل نصب
پایهی صاعقهگیر)  ،شعاع حفاظتی نام دارد .
شعاع حفاظتی صاعقهگیر الکترونیکی با استفاده از جدیدترین
استاندارد ( NFC17 -102جوالی  )1995و فرمولهای این استاندارد
 ،به شرح زیر محاسبه شدهاند .

روشهاي حفاظتی طراحی سیستم صاعقهگیرها
 -1مخروط فرانكلين يا روش زاويه ()Angle Method

در اين روش محدودهاي مخروطي بر اساس جدول و شكل زير
كه زاويهی رأس آن بستگي به ارتفاع سازه دارد  ،ايجاد ميشود
كه محدودهی حفاظتي بهحساب ميآيد  .اين روش براي سازههاي
مرتفعتر از  20متر براي كالس يك  ،پاسخگو نيست  )h.ارتفاع
ساختمان و  αزاویهی شعاع حفاظت صاعقهگیر)

محاسبات گفته شده براساس چند پارامتر زیر بهدست آمده
است :

شکل  -1مخروط فرانکلین

ميلههاي برقگير بايد در بلندترين نقاط ساختمان ب ه نحوي قرار گيرند
ن حالت بر
كه گوشههاي ساختمان بهكلي محافظت شوند  .در اي 
اساس ارتفا ِع نوك برقگير  ،شعاع حفاظتي در پاي ساختمان محاسبه
میشود .
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 -1تفاوت زمان تخلیهی صاعقه  ،بهوسیلهی صاعقهگیرهای
الکترونیکی و صاعقهگیرهای ساده ( )tو نوع صاعقهگیر موردنظر
بهدست میآید ؛ سپس با استفاده از فرمول  ،فاصلهای که نقطهی
دریافت صاعقه از نوک صاعقهگیر دور میشود  ،محاسبه خواهد شد ؛
 -2بر اساس مشخصههای ساختمان یا پروژه  ،مطابق استاندارد
 NFC17 -102و بهوسیلهی نرمافزارهای مرتبط مثل ( INDELECکه
طبق استاندارد باال تدوین شده)  ،کالس حفاظتی موردنظر را بهدست
میآوریم ؛ سپس با توجه به کالس حفاظت ُ ،قطر کرهی فرضی ()D
(گوی غلطان) را از شکل  3استخراج میکنیم ؛
 -3وقتی  hبزرگتر از  5متر باشد  ،ارتفاع واقعی نصب صاعقهگیر از
روی سطح موردنظر را برای تعیین شعاع حفاظتی بهدست میآوریم
که بستگی به شعاع حفاظت صاعقهگیر دارد ؛
 -4وقتی  hکوچکتر از  5متر باشد  ،مطابق استانداردهای نصب و
جدولهای مرتبط عمل میشود .
 = hارتفاع واقعی نصب صاعقهگیر نسبت به سطح موردنظر  ،برای
محاسبهی شعاع حفاظت فاصلهای که صاعقهگیر نقطهی دریافت
صاعقه را مانند تئوری گوی غلطان از ساختمان دور میکند .
برقگیر بر دو نوع است
 -1برقگیر غیرفعال (پسیو)
 -2برقگیر فعال (اکتیو)

 .1استفاده از صاعقهگیرهای اتمی از سال  1375در ایران ممنوع شده است.

شکل  -2زاویهی نصب برقگیر

 -2روش گوي غلتان ()Rolling Sphere Method

در اين روش  ،گويهایی با شعاعهايي متناظر با كالسهاي
حفاظتي در نظر گرفته ميشود که به صورت َدورانی و فرضی اطراف
ساختمان حرکت داده میشود ؛ كه این شعاع حفاظتي  ،محدودهی
منحني نقاط تالقي گوی با نوك برقگير و زمين است (احتمال
زير
ِ
اصابت صاعقه تنها به نقاطي وجود دارد كه با گوی تالقي دارند) .
وقتي كه برقگي ِر پسيو نصب شد  ،شعاع حفاظتي بر اساس فرمول زير
محاسبه ميشود ( :مطابق شکل )3
 -3روش قفس فارادي ()Mesh Method

در اين روش تسمههاي مسي را بهصورت متقاطع بهنحوي بر روي
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برقگیر غیرفعال شامل یک میلهی سادهی نوک تیز است که دقیق ًا
مخروط ایمنی از نوک آن به فاصلهی  45درجه است و در محاسبات
عملی برای باال رفتن اطمینان  ،این زاویه را  35درجه و یا حتی
پایینتر در نظر میگیرند  .برقگیر فعال با فنآوریهای مختلف مثل
خازنی و اتمی  ،ایمنی بیشتری را ایجاد میکند . 1این نوع برقگیرها
با توجه به توان ایمنیای که ایجاد میکنند به کالسهای 3 ، 2 ، 1
و  4تقسیم میشوند .
در برقگیرهای فعال معمو ًال سه مؤلفهی کالس حفاظتی  ،شعاع
حفاظت و ارتفاع برقگیر نسبت به سطح  ،بایستی مورد توجه قرار
گیرد  .از نظر قیمت نیز برقگیرهای فعال گرانتر هستند و میبایست
در انتخاب برقگیر دقت شود تا مجهز به سیستم هادی میانی مناسب
باشد تا برقگیر درست عمل کرده و موجب خسارت نشود .
براساس استاندارد  ، IEC62305براي تعيين شعاع حفاظتي روشهاي
مختلفي وجود دارد كه مشخصات كالس حفاظتي  ،ارتفاع سازه  ،نوع
برقگير (اكتيو يا پسيو) در تعيين آن در نظر گرفته ميشوند .
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سطح خارجي ساختمان نصب ميكنند كه فاصلهی اين تسمهها ،
متناظر با اعداد مرتبط با كالس حفاظتي باشد  .براي ساختمانهاي
مرتفعتر از  60متر  ،براي  20درص ِد ديوارهاي بخش بااليي ساختمان
نيز  ،اين روش اجرا میشود .

شکل  -3شعاع استاندارد گوی غلطان

شکل  -4استاندارد مش بندی
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همچنين  ،فاصلهی بين هاديهاي مياني از جدول زير بهدست
ميآيد .

نتیجهگیری

اصول کار صاعقهگیرها براساس جذب یونهای ارسال شده از سمت
ابرها و دفع آن به زمین (مرجع) است  .مهمترین عامل  ،نصب
صحیح تجهیزات حفاظتی و کنترل ولتاژ و جریان صاعقه است  .در
این مقاله بیان میکنیم که چه ساختمانهایی و با چه ارتفاعی نیاز
به نصب صاعقهگیر دارند .
بر اساس نتایج بهدست آمده از سایر مقاالت مرتبط و آزمایشهای
انجام شده در مورد حفاظت از اضافه ولتاژ در خطوط تغذیه ،
ولتاژ تماس و ولتاژ گام  ،متوجه میشویم که ارتفاع ساختمانها
مالک عمل نخواهد بود ؛ بلکه محاسبات مدیریت ریسک ()RISK
تعیینکننده خواهد بود  .البته صنعت نفت و سایر موارد که الزامات
خاص خود را دارند  ،از این قاعده مستثنی هستند .
در حقیقت  ،این مدیریت ریسک است که با استفاده از فاکتورهای
ابعاد خارجی ساختمان  ،جنس مصالح  ،تراکم نفرات  ،اهمیت
ساختمان  ،فاصله تا ساختمانهای کناری و اهمیت آنها  ،ارتفاع
ساختمانهای مجاور و  ، . . .تعیینکننده خواهد بود .
به عبارتی  ،یک نسخهی واحد برای نصب سیستم صاعقهگیر
براساس آنچه که بعضی از استانداردهای داخلی کشور مخصوص ًا
سازمان آتشنشانی اعالم کرده  ،نمیتوان عنوان کرد  .حتی بنا به
دستور بعضی سازمانها  ،اجرای هادی نزولی سیستم صاعقهگیر
روی دکلها اجباری است ؛ اما بر اساس استاندارد ، IEC62305
درصورتیکه سطح مقطع پایهی مرتبط با زمین  128 ،میلیمتر مربع
باشد و همهی اتصاالت از باال تا پایین بههم پیوسته باشند  ،نیازی
به هادی نزولی نداریم .
روش انجام پژوهش

جدول  -1استاندارد سطح حفاظت
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پاسخ فرکانسی موجهای صاعقه در محدودهی صفر تا  10مگاهرتز
و ماکزیمم دامنه در محدودهی  200کیلوآمپر در  100کیلو هرتز و
 50کیلوآمپر در  4مگاهرتز است .

هاديهاي مياني بايد هر نيم متر بهوسیلهی بست به جدارهی
ساختمان محكم شوند  .برای جلوگيري از خسارتهاي ناشي از
اثرات حرارتي عبو ِر جريان صاعقه از هادي مياني طوالني  ،الزم
است هر  20متر  ،بخشي به منظور جبران اين اختالف طول در نظر
گرفته شود (اضافه طول)  .برای جلوگيري از آسیبهای مكانيكي
هادي مياني  ،باید حداقل  20متر از سطح پایيني هادي مياني
به
ِ
با پوشش فلزی مکعبی پوشانده شود و بخش جدا شوندهاي براي
هر هادي مياني در نظر گرفته شود تا بتوان مقاومت هر يك از
سيستمهاي ارت را جداگانه اندازهگيري کرد .
مقاومت كمتر از  10اهم براي سيستم ارت صاعقهگیر  ،توصيه
ميشود .
به منظور جلوگيري از خوردگي  ،باید بخش متصلكنندهی
جنس سيستم ارت  ،بهوسیلهی اتصاالت بيمتال و
بخشهاي غيرهم ِ
يا استيل ضد زنگ متصل شوند .

برای اثبات این موضوع نیاز به آزمایشگاههای بسیار مجهزی داریم
که در ایران میسر نیست ؛ بنابراین  ،به روش معادلسازی با نرمافزار
و بررسی موضوعات مختلف  ،این نتیجه حاصل شده که بدون
محاسبات ریسک  ،نمیتوان به نتایج مطلوبی رسید .
ِ
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