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حوزه ی مقاومتی در سیستم زمین
كاظم زارعيان
کارشناس ارشد برق قدرت

چکیده 
صاعقه  تخلیه ی  جریان های  مخرب  تأثیر  زمینه ی  در  نگرانی هایی 
به  الزام  و  بلند  ساختمان های  در  زمین  الکترودهای  سایر  روی  بر 
وجود  زمین  الکترودهای  و  الکتریکی  تأسیسات  کلیه ی  هم بندی 
توانسته سبب    ISG )Isolating Spark Gap( تجهیز  و نصب  دارد 
ایجاد آرامشی نسبی در ذهن طراح و بهره بردار سیستم شود، که این 
موضوع از نظر فنی صحیح نبوده و خواسته ی طراح و بهره بردار را 

مهیا نمی کند. 
   اگرچه لزوم توجه به مبحث سیستم های زمین، هم بندی، صاعقه گیر 
برق  مهندسی  دانش  دیدگاه  از  مربوط  تکنیک های  و  تجهیزات  و 
کشور  هر  در  متأسفانه  اما  است،  قبول  قابل  و  شده  شناخته  کاماًل 
برای پیاده سازی و اجرایی کردن مطلوب آن در صنعت و ساختمان، 
هرگاه  است.  عنوان شده  جغرافیایی  موقعیت  با  مترادف  راه کارهای 
حامل  و  شود  متصل  ولتاژ  به  گرفته  قرار  زمین  در  که  الکترودی 
شکل  مانند  هم پتانسیلی  فرضِی  پوسته های  آن  حول  شود،  جریان 
زیر تشکیل می شود که ولتاژ هریک از این الیه ها تابع فاصله شان 

از الکترود است.
   بر اساس قانون عکس مجذور فاصله در الکترومغناطیس، انتظار 
داریم پتانسیل هر پوسته با دور شدن از الکترود به سرعت کاهش یابد. 
نهایتًا اگر فاصله ی کافی از الکترود گرفته شود، عماًل دیگر پتانسل 
پتانسیل  وجود  اثر  دیگر  که  منطقه  این  می رسد.  به صفر  پوسته ها 
منطقه ی  را  نمی شود  احساس  آن  در  الکترود،  در  موجود  جریان  یا 
هم پتانسیل )Equipotential Zone(، و ماقبل آن که تأثیر الکترود 
می نامند.   )Resistive Zone( مقاومتی  منطقه ی  را  است  محسوس 
بین  واقع مقاومت  نامیده می شود، در  الکتروِد زمین  آن چه مقاومت 
شکل 1- میدان های زمین - گرادیان ولتاژ اطراف یک الکترودالکترود و نقطه ای در منطقه ی هم پتانسیل است. مقاومتی که در این 

حالت اندازه گیری می شود، برابر است با حاصل جمع مقاومت تعدادی 
از پوسته ی حول الکترود که باهم سری شده اند )مانند شکل زیر(. 
واضح است که سطح هر پوسته نسبت به پوسته ی ماقبل افزایش 
از آن جا که مقاومت با سطح، نسبِت معکوس دارد؛ رفته  می یابد و 
رفته به پوسته هایی می رسیم که نقش زیادی در مقاومت کل ندارند. 
به بیان دیگر، پوسته های نزدیک تر به الکترود، سطح کمتری داشته 
و در نتیجه، مقاومت شان بیش تر است و هرچه از الکترود دور شویم، 
سطح پوسته ها بیش تر و مقاومت شان کمتر می شود؛ در نتیجه اگر 
فاصله ی کافی را تا الکترود در نظر بگیریم، به جایی می رسیم که 
این  در  نمی دهند.  مقاومت  در  توجهی  قابل  تغییر  آن چنان  الیه ها 
حالت مقدار نهایی مقاومت الکترود، حاصل شده و این همان مقداری 

است که باید اندازه گیری شود. 
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الیه های زمین ) هر الیه ی بزرگ تر، درصد کوچک تری از مقاومت 
کل زمین را شامل می شود.(

شکل 2- منطقه های هم پتانسیِل اطراف الکترود زمین

اندازه گیری های  سایر  با  مقایسه  در  زمین  مقاومت  اندازه گیری 
یک  روی  اندازه گیری  که  است  متفاوت  جهت  این  از  الکتریکی، 
نقطه نیست، بلکه در یک حجم انجام می شود. در مجموع، مقاومت 
خاِک اطراف الکترود بیش ترین سهم را در مقاومت آن دارد و جنس 

الکترود در این مسأله نقش قابل توجهی ندا رد. 

مقدمه 

طراحی سیستم هم بندی و حفاظت در مقابل صاعقه 

هم بندی زمین 
الکترومغناطیسی  از ضربات  ناشی  بروز خسارت  احتمال  به  با توجه 
صاعقه (LEMP )Lightning Electro Magnetic Impulse بر روی 
پیش بینی های  که  است  نیاز  الکترونیکی،  و  الکتریکی  سیستم های 

الزم زیر انجام شود.
     یک سیستم زمین و هم بندی مناسب و کامل، ترکیبی از موارد 

زیر است:
1- سیستم پایانه ی زمین که جریان صاعقه را در خاک زمین پراکنده 
مجاورت  در  افراِد  برای  ایجاد شده  ولتاِژ  گرادیان  به طوری که  کند، 

الکترود، محیطی امن ایجاد کند؛
مختلف  نقاط  بین  را  پتانسیل  اختالف  که  هم بندی  2-شبکه ی 

ساختمان به حداقل برساند و میدان مغناطیسی را کاهش دهد.
   اجرای یک سیستم هم بندِی صحیح می تواند نقش به سزایی در 
کاهش خطرات ناشی از صاعقه در یک ساختمان داشته باشد و به 
هیچ عنوان قابل حذف یا چشم پوشی نیست؛ لذا برای جلوگیری از 
ایجاد اختالف پتانسیل های خطرناک مابین تجهیزات موجود در داخل 
ساختمان، به یک شبکه ی هم بندی با اَمپدانس پایین نیاز است. این 
خواهد  نیز،  الکترومغناطیس  میدان های  شدت  از  هم بندی  شبکه ی 
فلزی  قسمت  که  مش  هم بندی  شبکه ی  یک  هم چنین  و  کاست 
ساختمان یا اجزای سیستم الکتریکی و الکترونیکی داخل را یکپارچه 
می کند و از طریق این هم بندی، بخش فلزی یا تأسیسات فلزی مثل 
به صورت  مشترک  مرز  در  و...  آب  گاز–  مخابرات–  برق–  لوله های 
انجام   SPD )Surge Protective Device( از  استفاده  با  یا  مستقیم 

خواهد شد.

   به طور کلی دو چیدمان برای هم بندی و اجرای سیستم گراند وجود 
دارد که در زیر توضیح خواهیم داد.

   در صورتی که از چیدمان S استفاده شود، کلیه ی قسمت های فلزی 
مثل کابینت ها، محفظه ها و رک های سیستم داخلی باید از سیستم 
زمین ایزوله باشد و اتصال چیدمان S به سیستم زمین، تنها از طریق 
مرجع   نقطه ی  عنوان  به  که  می شود  انجام  هم بندی  شینه ی  یک 
)ERP )Earth Reference Point عمل می کند. در این حالت، تمام 
خطوط بین تجهیزات باید به صورت موازی و در نزدیکی هادی های 
القایی  حلقه های  ایجاد  از  تا  گیرند  قرار  ستاره  چیدمان  هم بندی 

جلوگیری شود.
   درصورتی که از چیدمان M استفاده شود، بخش های فلزی سیستم 
داخلی الزم نیست از سیستم زمین ایزوله شوند، بلکه در نقاط مختلف 
با آن هم بند می شوند. این چیدمان در جاهایی که خطوط متعدد برق 

و مخابرات مابین تجهیزات وجود دارد، بسیار مناسب است.
   در طراحی باال، می بایست از قسمت های فلزی ساختمان به عنوان 
بخشی از سیستم حفاظت خارجی استفاده کرد؛ در صورتی می توان 
که  کرد  استفاده  مسلح  بتن های  ساختمان  در  رفته  به کار  فوالد  از 
پیوسته باشند، یعنی بیش تر اتصاالت و تقاطع های میله های عمودی 
ملی  مقررات  استاندارد  طبق  و  باشند  خورده  جوش  به هم  افقی  و 
ایران، حداقل 20 برابر قطرشان هم پوشانی داشته باشند؛ هم چنین، 
کالس و محل نصب سیستم صاعقه گیر با توجه به موقعیت و 

محدودیت های ساختمان در نظر گرفته می شود.
انجام   IEC 62305-3 :  2010 استاندارد  اساس  بر  مراحل طراحی     

می گیرد.
 IEC 62305-3 پیوستگی الکتریکی آرماتورهای بتن طبق استاندارد  
پیوست E که به وسیله ی تست مقاومت الکتریکی بین باالترین بخش 
)در پایانه ی هوایی( و پایین ترین بخش )پایانه ی زمین( انجام می شود 
و نمی بایست بیش تر از Ω 0/2 باشد. اجزای فلزی داخل سازه ی بتنی 
به شکل مطمئن و پایدار به هم متصل می شوند و هم چنین در صورت 
لزوم، می توان از مواد مقاوم در برابر خوردگی در سازه ی بتنی استفاده 
کرد. اگر مقدار مقاومت موردنظر حاصل نشد، در هر صورت نمی توان 

از آرماتورهای ساختمان به عنوان هادی نزولی استفاده کرد.   
از  قسمتی  عنوان  به  زمانی  مسلح  بتن  از  استفاده  نکته ی مهم:     
حفاظت صاعقه مجاز است که اثرات حرارتِی ناشی از عبور جریان 
صاعقه بر روی بتن در محاسباِت مهندس طراح سازه، لحاظ شده 

باشد. )حرارت زیاد ممکن است باعث ترک خوردگی بتن شود(.
  برای هم پیوستگی کردن الکتریکی آرماتورها، یا از جوش استفاده 
 IEC-62561-1  می شود یا از کلمپر که می بایست بر اساس استاندارد

باشد. 
در مورد سیستم زمین، به طور کلی 2 نوع آرایش را می توان در نظر 

گرفت:

 A الف – آرایش نوع
از  خارج  در  که  می شود  تشکیل  قائم  و  افقی  زمین  الکترودهای  از 
یک  تشکیل  این که  بدون  و  شده  نصب  حفاظت  تحت  ساختماِن 
حلقه ی بسته بدهند، به هر یک از هادی های نزولی یا الکترودهای 
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زمین فنداسیون متصل است. در این آرایش تعداد الکترودهای زمین 
نباید کمتر از 2 عدد باشد. طول هر الکترود بر اساس روابط زیر است 
استاندارد  مطابق  حداقل  )به صورت   L برابر  افقی  الکترودهای  برای 

  .0/5  L برابر )Incline( و برای الکترودهای قائم یا شیب دار )IEC

   اگر مقاومت کمتر از Ω 10 مهیا شود، اندازه گیری در فرکانس های 
و  تداخل  دلیل  به  آن  مضرب های  یا  و  قدرت  فرکانس  از  متفاوت 
پیش گیری انجام می شود؛ لذا ممکن است از طول الکترودهای زمین 

در شکل زیر صرف نظر شود. 
    آرایش نوع A برای ساختمان هایی با تجهیزات سیستم الکتریکی 

است، ولی آرایش نوع B مقّدم است. 

 B  ب – آرایش نوع
از یک حلقه ی هادی بیرون از ساختماِن حفاظت شده که حداقل در 
80 % مجموع طول خود با خاک در تماس باشد و یا از الکترودهای 
فنداسیون که تشکیل یک حلقه ی بسته را می دهد، استفاده می شود. 
این آرایش می تواند به فرم مش هم باشد.20 % دیگر آن که با خاک 
ممکن است در تماس نباشد، الزامًا سرتاسر طول مسیر خود متصل 
و پیوسته است؛ هم چنین، اگر مقاومت ویژه ی خاک بیش تر از 3000 
اهم متر باشد، استفاده از آرایش نوع B به همراه مواد کاهنده توصیه 

می شود.  
   نکته ی 1: توصیه می شود که ترجیحًا الکترود زمین در آرایش نوع  
B در عمق حداقل m  0/5 و به فاصله ی بیش تر از m 1 از دیوارهای 

خارجی اجرا شود. )مطابق شکل 3(
   نکته ی 2: لبه ی باالیی الکترود زمین در آرایش نوع A در عمق 

حداقل m 0/5 اجرا می شود.
از عمق  باالتر  که  زمین  الکترود  باالیی  مقدار  چون   :3 نکته ی     
یخبندان خاک قرار می گیرد، درنظر گرفته نمی شود؛ لذا به ازای هر 

الکترود عمودی m 0/5 به طول L در محاسبات اضافه می شود.
   نکته ی 4: برای مناطق صخره ای نوع B پیشنهاد می شود.

از  که  می شود  توصیه   ،E پیوست   IEC 3-62305 استاندارد  طبق     
آرماتورهای به هم پیوسته در فنداسیون بتن مسلح و یا سایر سازه های 

فلزی زیرزمینی مناسب به  عنوان یک الکترود زمین استفاده شود. 
الکترونیکی  تجهیزات  با  ساختمان هایی  مخصوص  آرایش  این     

است. 
- حفاظت از اضافه ولتاژ در خطوط تغذیه ی برق

بلندمرتبه  ساختمان های  در  ولتاژ  اضافه  که  مسیری  چند  از  یکی 
آن ها  برق  خطوط  طریق  از  شود،  وارد  می تواند  سازه ها  اصواًل  و 
استفاده  برقی،  این خطر روی تجهیزات  اثر کردن  برای کم  است. 
از ارسترهای VAC 220/380 است که باید در نزدیک ترین محل به 
نقطه ی ورود کابل ساختمان در جعبه ی کنتور و در صورت امکان، 

قبل از کنتور نصب شود.
   این ارسترها، ولتاژ را تا سطح 1000 تا 2000 ولت محدود می کنند. 
توزیع  تابلوهای  برق،  بود که خطوط  بدین طریق می توان مطمئن 
انرژی، اتصاالت و حتی تجهیزات حساس الکترونیکی، از صدمه در 

امان هستند.
اگر خطوط برق طوالنی باشد، در طول خط نصب ارسترهای دیگر 

تابلوهای فرعی نصب  نیز ضروری است که می بایست آن ها را در 
 Surge(بعدی ارسترهای  بلندمرتبه،  ساختمان های  در  مثاًل  کرد. 
Protector( در طبقات نصب می شوند، چرا که صاعقه روی خطوط 

بلند و حفاظت نشده )Unshielded( عالوه بر حمله ی اولیه، شوک 
ولتاژی دیگری را از طریق القا، تولید می کند.

   ارسترهای نصب شده در ورودی ساختمان )جعبه کنتور( نمی توانند 
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متأسفانه  و  کنند  ایجاد  الکترونیکی  وسایل  برای  کافی  حفاظت 
بدون  را  الکترونیکی  وسایل  تولیدکنندگان  تجاری،  مسایل  به خاطر 

تجهیزات، روانه ی بازار می کنند.
خط  روی  دیتای  دارای  که  مخابراتی  تجهیزات  حفاظت  برای     

هستند، از ارسترهایی مانند وریستور و دیود و .... استفاده می شود.
محل  و  نوع  صحیح،  انتخاب  و  طراحی  کاِر  که  است  گفتنی     
کامل  اشراف  با  و  امر  متخصصان  وسیله ی  به  باید  ارسترها  نصب 
از مشخصات دستگاه موردنظر انجام شود تا از هرگونه تداخل های 

الکترومغناطیسی و .... جلوگیری شود.
تا  پشت بام  از  صاعقه  هدایت  و  جذب  برای  تجهیزات  همه ی     
 100-17 DINVDEO , NFC 185 شبکه ی زمین، طبق استانداردهای
, IEC , 780 NFPA ,6651 BS , 102-17 NFC      شناسایی می شوند.

حفاظت در برابر خطرات ناشی از ولتاژ تماس 
هادی های نزولی در صورت در دسترس بودن، خطرات جانی در پی 
خواهند داشت؛ بنابراین، با انجام روش های زیر می توان خطر ولتاژ 

تماس را به میزان قابل قبولی کاهش داد: 
1- رعایت فاصله ی 3 متری از هادی نزولی؛

فلزی،  اسکلت  مثل  طبیعی،  نزولی  هادی   10 حداقل  داشتن   -2
آرماتور بتن، مصالح فلزی و .....؛

3- ایجاد یک الیه ی سطحی با حداقل مقاومت 100 کیلو اهم در 
محدوده ی 3 متری از هادی نزولی مانند  الیه ی آسفالت به ضخامت 
5 سانتی متر و یا یک الیه ی سنگ ریزه به ضخامت 15 سانتی متر؛

4- عایق کردن بخش های قابل دسترس هادی نزولی، به طوری که 
تحمل ولتاژ ضربه با شکل موج 12/50 و دامنه ی 100 کیلو ولت را 
 Cross Linked(  داشته باشد؛ مثاًل می توان از پلی اتیلن کراس لینک

Polyethylene(با ضخامت mm 3 استفاده کرد؛

5- استفاده از موانع فیزیکی و تابلوهای هشداردهنده؛
ولتاژ  راه های کاهش  از  یکی   ،  IEC 62305 استاندارد اساس  بر   -6
گام و تماس خطرناک برای سیستم حفاظت صاعقه، ایجاد یک الیه 
یا گراول در شعاع 3 متری سیستم است. )گراول طبق  از آسفالت 
نشریه ی 110 و نشریه ی 55 ساختمان، همان شن با استانداردهای 

الزم است(.

حفاظت در برابر خطرات ناشی از ولتاژ گام 
هم پتانسیل سازی  تماس،  ولتاژ  در  شده  عنوان  موارد  بر  عالوه 

به وسیله ی احداث یک شبکه ی زمین مش در این مورد مؤثر است.

نتیجه گیری 

مقاومت  )سنجش  زمین  پارامترهای  اندازه گیری  روش های 
مخصوص زمین(

مقاومت مخصوص زمین حتي در نقاط مختلف محوطه ی محدودي 
که تأسیسات فشار قوي یا نیروگاه را دربر خواهد گرفت نیز، متفاوت 
است؛ به طوري که اغلب این اختالف ها در نقاط مختلف به دو تا سه 

برابر یکدیگر مي رسد .
   همان طور که مي دانیم این تفاوت های زیاد، بستگي به ترکیبات 
تعیین  جاي  به  بنابراین،  دارد؛  زمین  مختلف  نقاط  رطوبت  و  زمین 
مقاومت مخصوص زمین باید اول چندین سنجش در نقاط مختلف 
از  میانگین گرفته شود و پس  نتایج حاصل،  از  و  انجام شود  زمین 
بارندگي  به  علت  زمین  انجام گیرد که  زماني  در  باید سنجش  آن، 
یا دالیل دیگر خیس و یا مرطوب نشده باشد؛ در نتیجه حتمًا باید 
در اواخر تابستان که مدت مدیدي ست بارندگي نشده و زمین تقریبًا 
خشک شده است، این آزمایش ها انجام شود. براي سنجش مقاومت 

       قسمتی از پایانه ی هوایی

    پایانه ی زمین
   شکل 3- رعایت فاصله های استاندارد در اجرای هادی نزولی

 IEC    NFPA 780 ,BS 6651 ,

,NFC 17-102 ,NFC 17-100 DINVDEO 185 

هادی نزولی
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مخصوص زمین درصورتي که از میله ی سطحي استفاده شود، معمواًل 
از میله هاي لوله به طول 1 تا 2 متر و به قطر 3 سانتي متر استفاده 
مکانیکي  یا  هیدرولیکي  پتک هاي  به وسیله ی  میله ها  این  مي شود. 
بدون ایجاد لرزش و ارتعاش در زمین، به نحوی کوبیده مي شود که تا 
جایی که امکان دارد ارتباط میله با زمین در تمام سطح لوله محکم 
باشد. در موقع کوبیدن میله در زمین باید از پاشیدن آب به هر عنوان 

جلوگیري شود.
   براي تعیین مقاومت مخصوص اعماق زمین به  همین نسبت از 
اِشکال  اغلب،  البته  که  مي شود  استفاده  متر   15 تا  بلندتر  لوله هاي 
کوبیدن آن کمتر از اِشکاالتي است که بعداً در موقع درآوردن آن از 
زمین به  وجود مي آید. این میله ها اغلب یک متري هستند و بر روي 

یکدیگر سوار مي شوند.
   پس از کوبیدن میله مثاًل در عمق 1 تا 2 متر، مقاومت گسترده ی 
مقدار  زیر  رابط ی  به کمک  و  مي   سنجیم  دستگاه  به وسیله ی  را  آن 

مقاومت را محاسبه می کنیم. 

در این فرمول،           مقاومت مخصوص متوسط زمین و R، مقاومت 
گسترده ی میله و L، طول میله و d، قطر میله تعریف می شود.

   همان طور که در شکل زیر نشان داده شده، رعایت فاصله های 
استاندارد برای هادی های نزولی مطابق استاندارد IEC 62305 الزامی 

است.

2- مدل سازی و اصول هم بندی اصلی
اجرای   ،13 مبحث  ساختمان  ملی  مقررات  و  استاندارد  طبق  بر 
هم بندی با حفظ تمهیدات الزم کمک به سزایی در اجرای مطلوب تر 
سیستم صاعقه گیر خواهد داشت. در شکل زیر نقاط هم بندی در یک 

ساختمان بلندمرتبه نشان داده شده است.

 
شکل 4- هم بندی اصلی

4- مدل سازه اِی پایانه ی زمین 
در این مدل مقاومت های نقاط مختلف روی سطح بام، مدل سازی 

می شود.

 
شکل 5- مدل مقاوم پایانه ی مش بندی و مدار معادل

این مقاله بر اساس استانداردهای IEC- NFC – NFPA و استانداردهای 
و  انجام شده  اساس، مدل سازی های  این  بر  بوده است.  ایران  ملی 
محاسبات سیستم زمین، نشان گر این موضوع است که در صورت 
عدم اجرای یک سیستم گراند مناسب در صورت بروز صاعقه، این 
سیستم قادر نخواهد بود که این جریان خطرساز را به طور صحیح به 

زمین منتقل کند.

بحث و تفسیر 
در این مقاله با انجام روش های مختلف محاسباتی و بررسی شبیه سازی 
به وسیله ی نرم افزار شرکت DHEN، به این نتیجه خواهیم رسید که 
اگر سیستم زمیِن اجرا شده، مناسب نباشد و تمهیدات الزم )استفاده 
نگیرد؛ مثل  برای حفاظت داخل ساختمان درست صورت   )SPD از 
خطر ورود اضافه ولتاژ به سیستم های مورد مصرف داخلی ساختمان، 
آسیب جدی به تجهیزات داخلی وارد می آید که جبران آن، هزینه ی 

زیادی دربر خواهد داشت یا گاهًا، امکان پذیر نخواهد بود.

منابع  
]1[M.Se. Thesis In Electrical Power Scienceh Lightning in high-
rise buildings and land systems  By Kazem Zareiyan
]2[ Standard NFC 17102
]3[ Standard IEC 62305
]4[ Standard IEC 60364
]5[ Standard BS EN 50310
]6[ Electromagnetic fields generated by lightning channels 
with tortuosity and its effect on the time-of-arrival technique 

ین
زم

م 
ست

سی
در 

ی 
مت

قاو
ی م

زه 
حو


