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الكترونيك و  برق  زمينه  در  مهندسى  خدمات  ارائه  هدف  با  سنجش  نوين  سيستمهاى  مهندسى  شركت    
همچنين و  الكتريكى  سيستمهاى  سالمت  حفظ  اهميت  به  توجه  با  ادامه  در  و  تاسيس  اصفهان  در 
صاعقه دربرابر  حفاظت  سيستمهاى  سمت  به  را  خود  فعاليتهاى  دامنه  افراد  ايمنى  و  سالمت  حفظ 
صنعت در  سيستم  اين  پيشگامان  از  يكى  عنوان  به  حاضر  حال  در  و  است  داشته  معطوف  ارتينگ  و 

باشد.   مى  مطرح  برق 

است   توانسته  آزموده  كار  و  مجرب  كارشناسى  كادر  بودن  دارا  با  سنجش  نوين  مهندسى  شركت 
نفت، فت،   ، پتروشيمى  صنايع  جمله  از  كشور  مهم  و  استراتژيك  صنايع  در  بزرگى  هاى  پروژه  مجرى 

باشد.   ... و  اتمى   ، فوالد    ، ، خودروسازى  هواپيماسازى  نظامى  ، صنايع  مهمات سازى  ة  گاز 
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زمينه فني
TECHNICAL BACKGROUND

هادى پائين رونده

عناصر سيستم حفاظت در برابر صاعقه
ايجاد اتصال زمين از نظر حفظ سالمت سيستم و حفظ  سالمت  و 
ايمنى افراد حائز اهميت بوده و در اين  خصوص استانداردهاى مختلف 
محدوده  طراحى و  دستور العمل هاى اجرايى  در راستاى  حفظ   دو 

هدف فوق را ارائه مينمايند. 
در گذشته آنچه در عملكرد يك سيستم ارتينگ مهم بود رسيدن 
به مقدار امپدانس مشخص و قراردادن الكترود زمين در نزديكى

محلى كه احتمال عبور جريان اتصالى بيشتر است بوده است. 

اخيرا اين تفكر كاملتر شده و اطمينان از مجاز بودن مقدار 
ولتاژهايى از قبيل ولتاژ گامى ، تماس و انتقالى در مقادير مشخص 
شده در درجه اول اهميت قرار گرفته است و اين چيزى است كه 
استانداردها كوشش دارند آنرا به نوعى در دستور العمل هاى خود 

تثبيت نمايند. 

عموما موادى كه براى هدايت صاعقه به سمت زمين استفاده مى شود 
مس با درجه خلوص باال ميباشد. اين مواد با امپدانس پائين جهت اطمينان 
از آنكه انرژى صاعقه به طور ايمن به سمت زمين  هدايت خواهد شد بكار 

برده مى شود. 
بخشهاى اصلى يك سيستم كامل حفاظت در برابر صاعقه به شرح ذيل 

ميباشد. 

هدف از هادى پائين رونده فراهم آوردن مسيرى با امپدانس كم از 
سيستم صاعقه گير به سيستم زمين مى باشد. 

مطابق استاندارد NFC17-102 در ارتفاع عاى بيش از 28 متر يا جايى 
كه مسير افقى هادى پائين رونده از مسير عموى بيشتر است نياز 
به دو هادى پائين رونده و به صورت قرينه خواهد بود. اين مسير بايد 

در كوتاه ترين و مستقيم ترين مسير ممكن انتخاب شود. 
پيش بينى نقطه ايى جهت تست سيستم الزم و ضرورى ميباشد. پيش بينى نقطه ايى جهت تست سيستم الزم و ضرورى ميباشد. 

هر هادى پائين رونده بايد داراى يك الكترود ارت مخصوص خود 
با حداكثر مقاومت الكتريكى 10 اهم باشد. رايج ترين روش اجراى 
ترمينال زمين صاعقه گير كوبيدن ميله ارت به روش پنجه كالغى 

و در زمينهاى محدود اجراى چاه ارت مى باشد. 
عموما سيستم ارت صاعقه گير و ارت اصلى ساختمان به يكديگر 
وصل مى گردند به هرحال جاهايى كه اين اتصال از لحاظ فنى ّمد

نظر ما نباشد از تعديل كننده استفاده گردد. نظر ما نباشد از تعديل كننده استفاده گردد. 

يكى از عناصر مهم در سيستمهاى حفاظت در برابر صاعقه اتصال 
هادى بيگانه در ساختمان مى باشد. با اين عمل مطمئن مى شويم 
كه جرقه هاى  جانبى اتفاق نمى افتد اگر هادى هاى بيگانه مانند لوله ها 
يا داكت ها  همپتانسيل سازى نشده باشد در هنگام جارى شدن جريان  
در هادى پائين رونده( چنانچه اختالف ولتاژ بين آنها بزرگتر از ولتاژ 
شكست هوا يا مواد بين آنها باشد) جرقه هاى جانبى ايجاد شده كه  

ميتواند سبب خساراتى در ساختمان گردد. ميتواند سبب خساراتى در ساختمان گردد. 
براى همپتانسيل سازى خارجى سطح مقطع هادى همپتانسيل ساز از  
سطح مقطع هادى اصلى نبايد كوچكتر باشد. ولى در همپتانسيل 
سازى داخلى سطح مقطع هادى همپتانسيل ساز ميتواند كوچكتر نيز  

انتخاب شود. 

چنانچ ساختمانى بدون حفاظت در معرض برخورد صاعقه قرار گيرد 
ممكن است باعث آتش سوزى ، تلفات جانى ، خرابى ساختمان ، معيوب 
شدن سيستم الكتريكى / دستگاه ها شود.هدف از اجراى سيستم حفاظت 
در برابر صاعقه حفظ ساختمان ، ساكنين و تجهيزات در برابر اثرات مضر 

صاعقه مى باشد. 
به عبارتى با طراحى و اجراى مطلوب يك سيستم حفاظت در برابر 
صاعقه ، صاعقه توسط اين سيستم جذب  ، به طور مطوئن به سمت صاعقه ، صاعقه توسط اين سيستم جذب  ، به طور مطوئن به سمت 
زمين هدايت و در نهايت انرژى آن به ددداخل زمين پراكنده مى شود. 
اينكه آيا يك ساختمان به اين سيستم نياز دارد يا خير به فاكتورهايى 

از قبيل : 
مقاومت الكتريكى خاك 
ابعد خارجى ساختمان 

عدد ايزو كرونيك آن ناحيه 
كاربرى ساختمان 

ارتفاع ساختمان از سطح دريا و مجاورت آن با استراكرهاى ديگر 
طول كابل هوايى ورودى به ساختمان

بستگى دارد. بستگى دارد. 
استانداردهاى معتبر اروپايى همچون BS56651 و NFC17-102 روابط و 
فرمولهايى را براى تعيين نياز يا عدم نياز يك ساختمان به سيستم حفاظت 
در برابر صاعقه ارائه داده كه با داشتن اطالعات فوق ميتوان با مراجعه به اين 
استانداردها محاسبات مربوطه را انجام داد.به هرحال تشخيص نهايى 
نياز يا عدم نياز به اين سيستم بستگى به پيامدهايى خواهد داشت كه 
در اثر برخورد صاعقه بوجود خواهد آمد براى  مثال اگر محل مورد 
نظر يك انبار مواد قابل انفجار باشد باالترين سطح حفاظتى ممكن  نظر يك انبار مواد قابل انفجار باشد باالترين سطح حفاظتى ممكن  

براى آن در نظر گرفته ميشود. 

ترمينال زمين 

همپتانسيل سازى 

Eearthing ارتينگ

Lightning Protection  حفاظت در برابر صاعقه
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زمينه فني
TECHNICAL BACKGROUND

Surge Protectionحفاظت ثانويه

برخورد مستقيم صاعقه

انتقال امواج روى خطوط اصلى يا ديتا 

زون حفاظتى 

Zone 0A

Zone 0B

Zone 1

Zone 2

Zone 3

حفاظت اوليه بعمل آمده توسط سيستم صاعقه گير ،ارتينگ و  
همپتانسيل سازى حفاظت سيستمهاى الكتريكى را در برابر دخالت 

 اضافه ولتاژ ها گارانتى نخواهد كرد. 
بنابراين برقگيرهاى فشار ضعيف(SurgArrestes ) دستگاه هايى 
 هستند كه به عنوان آخرين بخش دفاعى در برابر صاعقه استفاده 
ميگردند.عموما ارسترها دستگاه هايى هستند كه جهت برگرداندن 
انرژى وابسته به اضافه ولتاژ به داخل سيستم زمين طراحى ميشوند. انرژى وابسته به اضافه ولتاژ به داخل سيستم زمين طراحى ميشوند. 

اين اضافه ولتاژها از طرق زير ميتوانند بوجود آيند: 

در اثر برخورد يك صاعقه محفظه و هادى هاى حفاظتى كه 
مستقيما به ارت متصل هستند موجب پتانسيل بااليى در زمان چند 
ميكروثانيه ميگردند.درنتيجه جريان القائى بااليى از سمت زمين به  
سيستم توزيع ديتا  يا توزيع برق فشار ضعيف جريان يافته كه در 
همين زمان ولتاژهاى باال ممكن است در حلقه ايى كه همپتانسيل 

با سيستم نيست القاء گردد. 
در اثر اصابت صاعقه روى شبكه توزيع فشار ضعيف در دور دست در اثر اصابت صاعقه روى شبكه توزيع فشار ضعيف در دور دست 
امواج با مقدار ولتاژ باال در طول خطوط توزيع به داخل ساختمان 

انتشار يافته و موجب بروز خسارت مى گردند. 

تخليه هاى جوى ابر به ابر گاهى سبب القاء بارهاى خازنى در حد  
جريانهاى اتصال كوتاه مى شوند كه همين امر سبب خرابى دستگاه هاى 

 الكترونيكى مى گردند. 

 , IEC 1321-1 جهت كاهش اين خطرات،زونهاى حفاظتى توسط
VDE 0185 تعيين شده اند. 

اين زونها ميتواند روى كل ساختمان يا يك اتاق بخصوص از ساختمان  
بنا شده و خطوط توزيع ، ديتا ، تلفن و غيره را در بر گيرد. 
عبور از يك زون ميانجى بايد با ارستر مناسب انجام شود. 

مستقيم بصورت  صاعقه  برخورد  امكان  ناحيه  اين  در 
وجود داشته كه ميتواند سبب ايجاد ميدانهاى الكترومغناطيس نا محدود 

گردد. 

اين ناحيه در برابر اثرات مستقيم صاعقه حفاظت شده 
ولى باز هم امكان ايجاد ميدان الكترومغناطيس نا محدود وجود دارد. 

در اين ناحيه فقط بخشى از جريان صاعق ميتواند به 
ارسترها راه يابد. ميدانهاى الكترومغناطيس كاهش مى يابند.(ارسترهاى 

 TYPE I جهت ارتباط Zone 0, Zone 1 خواهد بود. 

در اين ناحيه جريان صاعقه توسط ارسترهاى نصب شده بيشتر 
 كاهش پيدا ميكند و ميدانهاى الكترومغناطيس نيز بيشر محدود 
Zone 2 مورد   ميگردد. ( ارسترهاى TYPE II جهت ارتباط بين Zone1 و 

نياز ميباشد.) 

كاهش بيشتر جريان صاعقه ميتواند با ارسترهاى  
TYPE III بدست آيد. 

برخورد مستقيم صاعقه 

زمين فشار قوى 

خطوط توزيع ولتاژ  خطوط تلفن 

تجهيزات راديويى 

پست برق 

تابلو توزيع نيرو 

اينورتر 

باترى 

سيستم صاعقه گير 

سرور 

سيستم صاعقه گير 

القاء ولتاژ 

خطوط سيگنال كنترل 

تابلو توزيع فرعى 

پرينتر 

حوضچه بازديد ارت 

سيستم زمين امپدانس پائين 

كامپيوتر 
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حفاظت در برابر صاعقه
LIGHTNING PROTECTION

صاعقه گير الكترونيكى خازنى

ک توسط پالسهای ولتاژ کنترل شده از لحاظ تعداد و مقداری است  ر الکـترون زه کردن هوا در صاعقه گ ون عمل 

ن شعاع حفاظت 
ٓ
ه و به دنبال  ا شروی زمان تخل ن روش پ جاد م شود. در ا د پالس ا که توسط دستگاه تول

ری دارد.  ش چشمگ م تر افزا رها نسبت به تکنولوژی های قد ن صاعقه گ ا

ر اشاره کرد:  توان به موارد ز ر ها م ن صاعقه گ ای ا از جمله مزا
اب به مقدار ΔT باالتر  من اثبات شده بالحاظ دست ا
ر ساده   ار باال نسبت به صاعقه گ شعاع حفاظت بس
وزن سبک و مقاوم در برابر تنشهای ناش از باد و زلزله ه 

ه های مثبت و منف  نه برای تخل کاربرد به
ــ   از به انرژی ها ا ن ر و نگهداری خاص  چگونه تعم ر وابسته ای که به ه ر کامال غ صاعقه گ

ره ندارد.  د ، باتری و غ ل باد ، نور خورش از قب
ک  مقاومت باال در برابر شوکهای الکـتر

ل ضد زنگ)  کپارچه از جنس است ائ ( ساختار  م مقاومت باال در برابر خوردگ های جوی و ش

ΔL مدل کد 

LE
VE
L 
I  
  L
EV
EL
 II
   L
EV
EL
 II
I

 (h) ر نسبت به سطح مورد حفاظت ر (Rp) به ارتفاع نوک صاعقه گ شعاع حفاظت هرصاعقه گ

ر با در دست داشت  از بستگ دارد. جهت سهولت ،شعاع حفاظت صاعقه گ شروی زمان صاعقه (ΔT) و انتخاب کالس حفاظت مورد ن پ
 (h) ر ن ارتفاع نصب صاعقه گ سطح حفاظت مورد نظر (LEVEL) و همچن

د. 
ٓ
ر بدست م ا از جدول ز

ن نقطه از سطح مورد نظر ، در نظر گرفتن مواردی همچون عدد  ن از باالتر
ٓ
از و حداقل ارتفاع ا ر مورد ن برای محاسبه نوع و تعداد صاعقه گ

مه B از استاندارد ، کاربری و نوع ساختمان ، نوع تصرف و مخاطرات ناش از صاعقه بر اساس ضم ط ط مح ک منطقه ، شرا زوکرون ا
باشد.  باشد.  م ن کالس حفاظت الزم م NFC17-102 جهت تع

ماده 
ٓ
ن تجارت ارزشمند نمونه کارهای صورت گرفته ا ن نرم افزارها و همچن دتر ری از جد ن شرکت به بهره گ ن راستا کارشناسان ا  در هم

شنهاد فن م باشند.  ارائه پ

60    43     64      85          107          108          109          113          116          120
45    36     58      72           89            90             92          97            101          105
30    28     48       57           72            73             75          81            85             90

60    39     58      78           97            98             99          102          104          105
45    32     52      65           80            81             83          86             89            90
30    25     39      51           64            65             66           71            73             75

6060    31     47      63           79            79             79           80            80            80
45    25     40      51           63            64             64           65            65             65
30    19     29      38           48            49             49           50            50             50

NOVIN 60           1003
NOVIN 45               1002
NOVIN 30              1001

NOVIN 60           1003
NOVIN 45               1002
NOVIN 30              1001

NOVIN 60           1003
NOVIN 45               1002
NOVIN 30              1001

ارتفاع

Rp (متر)  شعاع حفاظت

چگونگ عملکرد

شعاع حفاظت
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حفاظت در برابر صاعقه
LIGHTNING PROTECTION

LIGHTNING COUNTERشمارنده صاعقه LIGHTNING COUNTERشمارنده صاعقه
كد                           توضيحات 

SIMPLE ROD LIGHTNINGصاعقه گير ساده
كد                           توضيحات                 قطر            طول 

FIXING PARTSپايه نصب
كد                           توضيحات 

براكت ها

چراغ خطر

BRACKETS

LIGHTING

كد                           توضيحات 
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نمونه اتصاالت 

اتصال سيم به سيم 

اتصال سيم به ميله ارت 

اتصال سيم به ميلگرد  
عاجدار 

اتصال سيم به ريل 

اتصال سيم به تسمه 

اتصال سيم به صفحه 

لطفا جهت دريافت اطالعات  
تكميلى و ليست قيمت با ما تماس بگيريد 
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پود جوش و متعلقات
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