
 

  صاعقه برابر  در حفاظت 

رعد و برق و صاعقه از پدیده های طبیعت است که از دیرباز صدمات و لطمات زیادی به بشر و زندگی  

 او زده است و تا مدتها انسان در برابر آن بی دفاع و محکوم به شکست بوده است . 

مکانیسم ایجاد شدن صاعقه و نحوه حفاظت خود  دیر زمانی است انسان توانسته است کم و بیش به 

 و ساخته های خود در مقابل آن آگاهی داشته باشد. 

رعد و برق عبارتست از تخلیه انرژی الکتریکی بین دو ابر با بارهای الکتریکی متضاد در آسمان و  

 صدای مهیب ناشی از آن و صاعقه عبارتست از تخیه الکتریکی یک ابر با زمین . 

  صاعقه وقوع کانیسمم و دالیل

تغییرات و نوسانات که باعث تغییرات در هوای محیط می شود باعث تنوع بیشماری در کیفیت فیزیکی  

هوا می گردد. پاره ای از این تغییرات جوی نظیر درجه حرارت و میزان رطوبت هوا باعث ایجاد ابرهای طوفانی  

متر(هستند که سطوح    9000ومبوس با ارتفاع زیاد )حدود  می شود. این ابرها به شکل سندان بوده و از نوع کومول

پایین  آن از قطرات آب و سطوح باالیی آن از کریستالهای یخ تشکیل شده است. جابجایی شدید این ابر در  

داخل توده خود ، قطرات آب باردار ) بار الکتریکی منفی( تولید نموده و کریستالهای یخ بار مثبت به خود می  

هم بار مثبت در قسمت  پایین ابر بین بارهای مثبت ومنفی نزدیک به زمین اختالف پتانسیلی بین    گیرند. گاهی 

کیلو ولت بر متر( که تخلیه آن به زمین غیر قابل اجتناب می   15تا  10زمین و ابر بوجود می آورد ) در حدود 

به هر دلیل باردار شود. این    گردد. طوفان و رعد و برق زمانی حادث می شود که در زمان مخصوص قطعه ابری 

 طوفان را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد: 

 طوفان گرم: حرکت هوا گرما گرفته از زمین آفتاب خورده به سوی طبقات باالتر 

 طوفان جبهه ای : حرکات مکرر هوای سرد طبقات فوقانی به سمت پایین و جایگزینی آن با هوای گرم 

ناشی از سایش جریانات هوا ذرات بار منفی بیشتر و بیشتر شده و مجموعه آنها به  با توده شدن ابرهای باردار 

یه گردد. معموالً نود درصد تخلیه هایی که به زمین  لحدی می رسد که باید با قطعه ابر دیگر و یا زمین تخ



 

شروع می شود که به طرف زمین    Leader Strokeصورت می گیرد با یک جرقه کمرنگ ضعیف به نام 

هت می گیرد و هنگام حمله به طرف زمین مانند شاخه های درخت به اطراف انشعاباتی دارد که اصلی نیستند  ج

ولی هر یک از آنها سعی می کند خودش را زودتر از دیگران به زمین برساند و در این هنگام نزدیکترین انشعابات  

 به زمین باالترین پتانسیل منفی را به خود می گیرد. 

 

  صاعقه انواع

صاعقه ها از نوع منفی هستند یعنی تخلیه از طرف ابر با بارهای منفی به زمین    %90در هوای کشورما  

صورت می گیرد. گاهگاهی در زمستان در اثر محبوس شدن بارهای مثبت در میانه ابری با بار منفی )شرایط  

وع صاعقه ، صاعقه مثبت نامگذاری می شود. به  ایجاد طوفان( حمله با بار مثبت به زمین انجام می شود . این ن

هر حال هر وقت شرایط الکتریکی اتمسفر اجازه دهد هر دو نوع صاعقه می تواند رخ دهد و نتیجه آن مثبت از  

 پایین به باال و منفی از باال به پایین نامگذاری شده است. 

  گیر صاعقه

ده در ابر به طرف میله ای است که یک  صاعقه گیر یک مسیر کم مقاومت برای پتانسیل انباشته ش

 سر آن به وسیله هادی به زمین متصل شده است. 

اگرچه مسیر اصلی تخلیه از همان نوک آن صورت می گیرد اما به غیر از آن شاخه های فرعی پتانسیل  

ماید.  منفی که به طرف زمین در حال تخلیه هستند نیز می تواند به عنوان مسیرهای دیگر به زمین برخورد ن

بنابراین برای حفاظت ساختمان باید با توجه به تمام جهات محل و تعداد صاعقه گیر ها و ارتفاع و نحوه اتصال  

 آنها به یکدیگر و زمین در نظر گرفته شود.  

برای جذب پتانسیل منفی ابرها ، جریان  مثبت باالرونده از زمین همواره سعی می کند از نوک میله  

فاق بیافتد. فاصله تالقی دو پتانسیل تا نوک میله صاعقه گیر به عنوان محدوده حفاظت  صاعقه گیر فراتر ات 

نامیده می شود و همیشه مورد توجه سازندگان صاعقه گیر می باشد. به عبارت دیگر هر چه نقطه تالقی پتانسیل  

ظت مطمئن تری  مثبت و منفی از میله صاعقه گیر دورتر باشد محدوده حفاظت شعاع بزرگتری داشته و حفا

 صورت می گیرد. 



 

فاصله محل تالقی دو پتانسیل تا میله صاعقه گیر را شعاع حفاظت می نامند. شعاع حفاظت با شدت و  

حجم حمله کننده نسبت مستقیم دارد یعنی هر چه پتانسیل ابر بیشتر باشد شعاع حفاظت بیشتر می شود و  

بود . سازندگان صاعقه گیر سعی می کنند با تمهیداتی    فضایی با شعاع بزرگتر داخل محدوده حفاظت شده خواهد 

این شعاع حفاظت را بصورت مصنوعی افزایش دهند. اساس صاعقه گیرها بر یونیزه کردن هوای اطراف خود  

است تا با پایین آوردن مقاومت الکتریکی مسیر عبور جریان صاعقه در شعاع حفاظتی خود جریان صاعقه صاعقه  

 د و سپس به زمین هدایت شود. گیر ها برخورد نمای 

 
 )ساده( PASSIVEگیرهای صاعقه 

1. IEC 1024 

2. BS 6651 

3. NFPA 78 

 
 )الکترونیکی(  ACTIVEگیرهای صاعقه 

1. NFC 17-102 

 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

  



 

  حفاظتی سطح و حفاظت به نیاز تعیین 

 
 گیر بستگی به فاکتورهای ذیل دارد. تصمیم به تهیه یک سیستم صاعقه 

 برخورد صاعقه احتمال  .1

 شدت و تأثیرات صاعقه  .2

 (PASSIVE) فارادی و فرانکلین نوع گیرهایصاعقه

 NFPA 78 براساس طراحی قوانین

 

 گیرهاصاعقه تعداد 

 
 الف( فواصل پیرامونی سقفهای مسطح یا با شیب مالیم و سقفهای شیبدار: 

متر( کمتر نباشد،  میلی  254اینچ ) 10در مواردی که ارتفاع نوک پایانه هوایی از سطح مورد حفاظت از 

فواصل نصب بر روی نقاط پیرامونی سقفهای مسطح یا با شیب مالیم و نیز فواصل نصب بر روی خط الراس  

اینچ   24ارتفاع مربوط حداقل  متر( در نظر گرفته شود و در صورتی که 6فوت ) 20سقفهای شیبدار، باید حداکثر  

متر( انتخاب شود. در اینگونه موارد فواصل    6/7فوت )  25متر( یا بیشتر باشد فواصل نصب باید حداکثر  سانتی   60)

 متر باشد.  سانتی  60های سطوح نامبرده باید حداکثر  ها و گوشه های هوایی از کنارهنصب پایانه 

 فهای مسطح یا با شیب مالیم: های هوایی در سق ب( فواصل میانی پایانه 

متر باشد، فواصل میانی نصب    15در مواردی که سقفهای مسطح یا با شیب مالیم، دارای ابعادی متجاوز از  

 متر در نظر گرفته شود   15های هوایی باید حداکثر  پایانه 

 

 



 

 
 

 
 جهت اتصاالت  NFPA78قوانین طراحی براساس 

متر مربع    1800های هوایی در پشت بام برای سطح تا  اتصال پایانه حداقل ابعاد تسمه مسی شبکه مشبک  

 متر یا بیشتر باشد. میلی  25×3باید  

 (Down Conductor)جهت هادی های نزولی  NFPA78قوانین طراحی براساس 

 آیا هادی نزولی باید دارای عایق باشد یا بدون عایق ؟ 



 

 

 
 

های زمینی باید  ولی( بین شبکه مشبک پشت بام، پایانه برای تعیین تعداد هادیهای ارتباطی )هادیهای نز

 یکی از دو روش زیر مالک محاسبه قرار گیرد: 

متر محیط )پیرامون( تحت محافظت برقگیر باید یک   30احتساب پیرامون: به طور کلی برای هر  -الف

 اهد بود.  نزولی در نظر گرفته شود لیکن حداقل تعداد نزولیها برای هر نوع ساختمان دو عدد خو

مترمربع مساحت دو نزولی و برای هر   360احتساب مساحت: برای سطوح تحت محافظت برقگیر تا  -ب

 مترمربع مازاد یک نزولی اضافی باید درنظر گرفته شود.  270

  1200الی    1170نزولی،    4مترمربع    900نزولی،    3مترمربع    630متر مربع دو نزولی،    360به طور مثال: تا  

 یابد. زولی، و به همین ترتیب ادامه می ن  5مترمربع 

 IEC 1024 براساس طراحی قوانین

 (Down Conductor)تعداد هادیهای نزولی 

 جدول متوسط فاصله بین هادیهای نزولی براساس کالس حفاظت

 
 
 



 

 : (LPS)  روش نصب سیستم حفاظت از صاعقه
 های میانی هادی  -

 گیر های صاعقه میله -

 LPSارتینگ  -

 
 

 گیرها صاعقه نصب اصول

 متر یا بیشتر باشد. سانتی  50ارتفاع میله برقگیر از سر میله تا سطح محل نصب باید حداقل   -

 های خارجی ساختمان باید دارای میله برقگیر باشد حتی اگر فواصل آن خیلی کم باشد. کلیه گوشه -

به یکدیگر متصل شده و  های برقگیر نصب شده در یک ساختمان باید به وسیله تسمه مسی کلیه میله  -

 یک شبکه مشبک بسته را تشکیل دهد.  

اسکلت فلزی ساختمانهای اسکلت فلزی و یا آرماتورهای ساختمانهای بتن آرمه در چندین نقطه در   -

پشت بام و باالی پی ساختمان باید به شبکه برقگیر همبندی همپتانسیل شود. برای این منظور باید در هنگام  

گونه  و با بستن آرماتورها پیش بینی الزم به عمل آید تا در زمان نصب سیستم برقگیر هیچ   ساختن اسکلت فلزی 

 اشکالی به وجود نیاید. 



 

کلیه قسمتهای فلزی موجود در پشت بام از قبیل سقف شیروانی یا سایبان فلزی و مانند آن باید به   -

 شبکه برقگیر همبندی هم پتانسیل شود. 

 های فلزی عبور داده شود. هیچ وجه نباید از داخل لوله های ارتباطی به تسمه  -

های مورد مصرف برای نصب شبکه مشبک و همچنین به عنوان هادیهای نزولی سیستم برقگیر  تسمه  -

 آورد خودداری شود. ای، که اتصاالت اضافی به وجود می های شاخه ای بوده و ا زمصرف تسمه باید از نوع حلقه 

 فته در سیستمهای مختلف باید از یک جنس باشد. لوازم فلزی به کار ر -

 

 

 
 

 (ACTIVE) الکترونیکی گیرهایصاعقه

 گیرهای اتمی صاعقه  -1

 شد. گیرها سابقاً ساخته می این گروه از صاعقه 

 گیر دالیل حذف این نوع صاعقه 

 نیمه عمر طوالنی چشمه سزیم -الف

   رادیواکتیوی عنصر سزیممضرات زیست محیطی به دلیل تشعشع  -ب



 

چون پدیده یونیزاسیون در این ابزار ارتباط با اتصال با زمین ندارد و عمالً به دلیل منشأ رادیواکتیو   -ج

فعال شود    Point Effectگیری با تشدید پدیده  گیرد )اگر صاعقه نشأت نمی   Point Effectانرژی آن از پدیده  

گیرد(در صورت قطع  افتد و یونیزاسیون صورت نمی در صورت قطع مسیر هادی میانی و چاه ارت عمالً از کار می 

گیر بدون داشتن اتصال مناسب با زمین نقطه برتر دریافت  مسیر چاه ارت یونیزاسیون ادامه داشته و صاعقه 

گیر متالشی شده و موجب  ص در مسیر تخلیه صاعقه علت نقماند و در صورت دریافت صاعقه، به صاعقه باقی می 

 شود. سوزی می آتش 

 پیزوالکتریک یا بادی گیرهایصاعقه

گیر از یک محفظه خالی با مسیر ورود و خروج دوکی شکل آیرودینامیک ساخته شده که  این نوع صاعقه 

ک الکترود عمودی  پذیرد و سبب ارتعاش یورود و خروج هوا از آن طی یک سیکل و مسیر مشخص صورت می 

 شود. می

الکترود موصوف به یک سلول پیزوالکتریک متصل است. نوسانات الکترود سبب ایجاد الکتریسیته ساکن  

گیر تخلیه شده و سبب یونیزاسیون  شود و این انرژی ذخیره شده بین الکترود و جداره خارجی صاعقه در سلول می 

پذیر است. چرا که ورود یک جسم  سیار حساس و آسیب هوای اطراف خواهد شد. تکنیک فوق خودکفا اما ب

خارجی و عدم خروج آن به سبب مسیر دوکی شکل خروجی ممکن است باعث انسداد مسیر و از کار افتادن  

ای به دنبال ندارد( باعث شارژشدن بی مورد دستگاه  دستگاه شود. ضمن اینکه وزش هر نوع باد )که لزوماً صاعقه 

 شود. الکتریک و عملکرد ارتعاشی آن می و کاهش عمر سلول پیزو

 خورشیدی گیرهایصاعقه

گیر مجهز به باتری و تعدادی سلول خورشیدی دریافت کننده انرژی است که در تابش نور  این نوع صاعقه 

آفتاب سبب شارژشدن باتری و ذخیره الکتریسیته ساکن در آنهاست. این انرژی بایستی در لحظه مناسب باعث  

علت وابستگی شدید  گیرها هم به نظر از مکانیسم عمل آن، این نوع صاعقه زاسیون هوا شود. صرف تخلیه و یونی

به باتری، فتوسل )طول عمر باتری و زمان محدود ذخیره انرژی( عمالً مکانیسم مناسبی برای تضمین ایمنی  

شارژ ماندن باتری طول   نیست چرا که هیچ اطمینانی وجود ندارد که هوای ابری و غیر آفتابی کمتر از ساعات 

 گیر فوق کاری ساخته نیست. خواهد کشید و اگر بیشتر باشد، قطعاً از صاعقه 



 

 اتمسفریک –خازنی الکترونیک گیرهایصاعقه

گیر براساس وجود پتانسیل الکتریکی اتمسفر طراحی شده و در صورتی که  مکانیسم عملکرد این صاعقه 

گیر همانند یک برقگیر ساده است و فعالیتی ندارد. واحد  این صاعقه شرایط جوی فاقد پتانسیل الکتریکی باشد 

رود،  کیلو ولت بر متر( می  5گیر وقتی انرژی الکتریکی اتمسفر فراتر از حد معینی )مثالً حس کننده این صاعقه 

کار نیکی به اندازد. این واحد تا پر شدن خازنهای یک مدار الکتروکار می آوری انرژی به واحد شارژ را برای جمع 

  100دهد. همین واحد وقتی میزان پتانسیل اتمسفر از حد معینی )نزدیک به وقوع صاعقه مثالً در حدود  ادامه می 

کار  دهد این کیلوولت بر متر( گذر نماید، واحد شارژ دستور تخلیه خازنها را به الکترود میانی متصل به زمین می 

صورت متوالی تکرار شده و با افزایش پتانسیل  کار به اهد شد. این گیر خوباعث یونیزاسیون هوای اطراف صاعقه 

علت وابستگی مطلق به شرایط جوی صاعقه خیز  گیر بهیابد. روش عملکرد این نوع صاعقه اتمسفر شدت می 

   بهترین کارآیی را داراست

  



 

 اصول عملکرد : 

T  : اختالف زمان عملکرد 
V  :  سرعت حرکت موج پیشروV=1m/µs 
L  : شود. مسافتی که صاعقه از محل دور می 

 

 

Rpn)محدوده حفاظتی هر برقگیر الکترونیک، از گردش شعاعهای حفاظتی  حاصل از ارتفاعهای   (

 آید.  وجود می حول محور آن به   hn)مختلف 

  : hn  نماید. ارتفاع نوک برقگیر نسبت به صفحه افقی که از باالی عنصر مورد نظر عبور می 
Rpn .شعاع حفاظتی برقگیر در ارتفاع مورد نظر : 

 محدوده و شعاعهای حفاظت برقگیر الکترونیکی  
 طراحی

≤hدر مواردی که  -الف 5𝑚   باشد، شعاع حفاظت با توجه به کالس حفاظت مورد نظر ممکن است از
 دست آید. یا منحنیها و جداول مندرج به  [1] فرمول

>hدر مواردی که  -ب 5𝑚   باشد، شعاع حفاظت باید با استفاده از منحنیهای مندرج در شکلهای زیر
 تعیین شود. 

𝑅𝑝 = √ℎ(2𝐷 − ℎ) + 𝐿(2𝐷 + 𝐿) 
 :𝑅𝑝 شعاع حفاظت برقگیر 

h ارتفاع نوک میله برقگیر از سطح مورد حفاظت : 
D قطر کره فرضی با توجه به کالس حفاظت یا فاصله برخورد صاعقه : 

L نقطه دریافت آذرخش را برابر نظریه گوی فرضی از نوک پایانه هوایی دور  ای که برقگیر : فاصله
 کند. می

بندی سیستم حفاظتی برقگیر الکترونیک در برابر آذرخش است و سطح کارایی آن را  کالس حفاظت، که طبقه 
 کند، در این استاندارد به سه طبقه به شرح زیر تقسیم شده است بیان می 

 ، حداکثر حفاظت  I    ،D=20mکالس 
 ، حفاظت متوسط II  ،D=45mکالس 
 ، حفاظت استاندارد II  ،D=60mکالس 

L=V.T 



 

 
 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 گیر الکترونیکیوسیله یک سیستم صاعقه استاندارد فضای حفاظتی به 

𝑅𝑝 = √ℎ(2𝐷 − ℎ) + 𝑇(2𝐷 + 𝑇) 

 =𝑅𝑃شعاع حفاظتی  
 NPسطح حفاظت =  

 Dفاصله برخورد )از روش گوی غلطان و با توجه به سطح حفاظت( : 
 h:    (ESE)گیر الکترونکی  ارتفاع صاعقه 

 T(:  ESEگیر گیر  )با توجه به نوع صاعقه زمان پیش تریگر صاعقه 

 
  



 

 

 
 

 
 



 

 
 
 

گیر، باید حداقل، دو  صاعقه گیر عالوه بر موضوع شعاع حفاظت، نوک میله مرکزی در تعیین ارتفاع صاعقه 

 گیر، قرار گرفته باشد. متر باالتر از وسایل موجود در سطح حفاظت صاعقه 

اگر چنانچه استفاده از مسیر خارجی ساختمان عملی نباشد، هادیهای نزولی ممکن است از درون مجاری  

بور نماید. این گونه مجاری باید  ای، که دارای طولی برابر با ارتفاع ساختمان یا بخشی از آن باشد عداخلی ویژه

متر مربع یا بیشتر بوده و در اجرای  میلی  2000عایق، غیر قابل اشتعال و دارای سطح مقطعی حداقل برابر با 

آن شرایط مربوط به هادیهای نزولی رعایت شود. مجری سیستم تأسیسات برقی، هنگام استفاده از مجاری  

م حفاظتی مربوط و مشکالت بازرسی و نگهداری آن و همچنین  داخلی باید نسبت به کاهش کارایی سیست

 مخاطرات ناشی از ورود موج ولتاژ باال به درون سازه آگاه باشد. 

هادیهای نزولی که برای انتقال جریان برق ناشی از آذرخش از سیستمهای پایانه هوایی به سیستم پایانه  

سازه مورد نظر نصب شود . در مواردی که استفاده از   زمینی مورد استفاده قرار میگیرد باید در سطوح خارجی 

مسیر خارجی ساختمان عملی نباشد ، هادیهای نزولی ممکن است از درون مجاری داخلی ویژه ای که دارای  

طولی برابر با ارتفاع ساختمان یا بخشی از آن باشد عبور نماید . این گونه مجاری باید عایق ، غیرقابل اشتعال و  



 

میلیمتر مربع یا بیشتر بوده و در اجرای آن شرایط مربوط به هادی   2000مقطعی حداقل برابر با دارای سطح 

های نزولی رعایت شود . مجری سیستم تاسیسات برقی ، هنگام استفاده از مجاری داخلی باید نسبت به کاهش  

شی از ورود موج ولتاژ  کارایی سیستم حفاظتی مربوط و مشکالت بازرسی و نگهداری آن و همچنین مخاطرات نا

 باال به درون سازه آگاه باشد . 

هر برقگیر الکترونیکی باید به وسیله حداقل یک هادی نزولی به سیستم پایانه زمینی متصل شود. در موارد  

 زیر دو هادی نزولی یا بیشتر مورد نیاز خواهد بود: 

 اشد  تصویر هادی نزولی افقی بزرگتر از تصویر هادی نزولی عمودی ب -الف

های بلندتر  در صورتی که سیستم تأسیسات حفاظت خارجی ساختمان در برابر آذرخش بر روی سازه  - ب

 متر نصب شود.  28از 



 

در مواردی که بیش از یک هادی نزولی مورد استفاده قرار گیرد هادیها باید با فواصل مساوی از یکدیگر استقرار  

 یابد. 

متر مربع، در  میلی  50رتی که سیم مسی با مقطع گرد باشد حداقل سطح مقطع هادیهای نزولی، در صو

  (2.5*30)متر و چنانچه از سیم مسی بافته انتخاب شود میلی  (2*30)صورتی که از تسمه مسی باشد 

 متر خواهد بود. میلی 

ساختمان  ها یا سیمها باید با بستهای مناسب به صورت سه عدد در هر متر به کف بام یا دیوار کلیه تسمه 

 و مانند آن با در نظر گرفتن میزان انبساط حرارتی کامال محکم شود. 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
هادیهای نزولی باید در برابر ضربه و آسیب به وسیله حفاظ مناسب به ارتفاع دو متر از سطح زمین محافظت  

 شود. 



 

اتصال زمین، هر هادی نزولی باید به یک  گیری میزان مقاومت  به منظور قطع سیستم پایانه زمینی و اندازه 

 جعبه اتصال آزمون همراه با تیغه و سایر تجهیزات مربوط مجهز شود. 

ترین مسیر ممکن و بدون  هادیهای نزولی باید با توجه به محل پایانه زمینی در کوتاهترین و مستقیم 

 (18-14متر کمتر باشد )سانتی  20خمهای تند یا برگشت به باال نصب شود. شعاع خمها نباید از 

 :(S) فاصله ایمنی 

ای بین هادی میانی حامل جریان صاعقه و هادی  فاصله ایمنی )کمترین( کوتاهترین فاصله است تا جرقه

 وجود نیاید. زمین شده مجاور به 

n تعداد هادیهای میانی : 

1=n برای یک هادی میانی : 

0/6=N  برای دو هادی میانی 

0/4=N   ند هادی میانی یا چ 3برای 

Ki  باشد. ضریب سطح حفاظتی انتخاب شده می 

0/1=Ki  1: برای سطح حفاظتی 

0/075=Ki : 2برای سطح حفاظتی 

0/05=Ki:   3برای سطح حفاظتی 

Km ضریب جنس ماده بین هادی میانی وقطعه فلزی : 



 

Km=1  برای هوا 

Km=0/5  برای مواد جامد غیر فلزی 

L خواهیم فاصله مجاورت را در آن نقطه برای سیستم مورد  ای که می )به متر( طول هادی میانی از نقطه

سازی باید وسایل فلزی که فاصله آنها از سیستم  نظر بررسی کنیم، تا ارت یا نزدیکترین نقطه باند هم پتانسیل 

های گاز شهری در مجاورت هادی میانی  ه باشد را با آن هم پتانسیل کرد در حالتیکه لول Sگیر کمتر از صاعقه 

 باشد. می  S=3mقرار داشته باشد: 

    𝑆 =
1×0,1×20

1
= 2m                      𝑆(𝑚) =

𝑛×𝑘𝑖×𝐿

𝑘𝑚
 

 

 
 طراحی ارت صاعقه گیرها 

 آیا ارت سیستمهای مختلف باید از یکدیگر جدا باشند؟ 

 ارت فشار متوسط  ❖

 ارت فشار ضعیف  ❖

 ارت ابزار دقیق  ❖

 گیر صاعقه ارت  ❖

 ارت نول ترانس  ❖

 : IEC61000نظر 

 
 



 

 

 

 

 

 : IEC61000نظر 

 
 

 : IEC61000نظر 

 

 



 

 

 

 

 

 

 انواع الکترود زمین

 دو روش برای اجرای سیستمهای زمین وجود دارد که عبارتند از: 
 متداولتر است.های زمین، الکترودهای فعال، صفحه و یا عناصری شبیه آن( که این روش  . روش عمقی )میله 1

 . روش سطحی که این روش مناسبتر است. 2

 روش سطحی:

متری، در داخل یک   8روش پنجه کالغی: روش استفاده از آن بدین صورت است که از سه عدد تسمه مسی 
 درجه است.   45گردد که زاویه بین این سه شاخه سانتیمتر استفاده می  60گودال به عمق  

 روش عمقی:

 ها در زمین است.بسیار متداول بوده و دلیل آن هم به خاطر نصب آسان میله  میله زمین: این روش
گیرد و بعد  ای به طور عمودی قرار می شود و در آن صفحه متر حفاری می  5صفحه: معموالً یک چاه به عمق 

 کنند. چاه را با مواد کاهنده مقاومت زمین پر می 

  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 اتصاالت پیچی :

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 NFC 17-102 براساس نگهداری و بازدید قوانین

 .بازرسی اولیه:1

گیر تکمیل گردید، برای حصول اطمینان از مطابقت آن با استاندارد قسمتهای  بعد از اینکه نصب صاعقه 

 باشد:مختلف سیستم باید مورد بازدید قرار گیرد. که این بازدید شامل موارد زیر می 

 بیشتر باالتر از تمام نواحی محافظت شده قرار داشته باشد. متر یا  2گیر، صاعقه  -

 جنس و ضخامت هادی میانی مورد استفاده مناسب باشد.  -

 مسیر و محل و باند الکتریکی هادی میانی به میزان الزم باشد.  -

 ثبات و پایداری قطعات سیستم و اتصاالت به اندازه کافی باشد.  -

 سازی ایجاده شده باشد. پتانسیل  فاصله ایمنی رعایت شده و باند هم  -

 مقدار مقاومت سیستم چاه ارت صحیح باشد.  -

 همه سیستمهای چاه ارت بهم وصل باشند.  -

این بررسیها باید به صورت بصری شکل گیرد و در مواردیکه هادی مخفی باشد، جریان الکتریکی آن   -

 باید تست گردد. 

 . بازدید زمان بندی شده :2

صورت جدول زیر  شود و برای سطوح مختلف به وسیله سطح حفاظت تعیین می  زمان بازدید تناوبی به

 باشد: می

 

 
 رود. کار می در شرایط جوی فرساینده و نامناسب به   (Intensified interval)فاصله زمانی غیر عادی 

Lps    قرار گیرد. زمانیکه سیستم حفاظتی، تعمیر گردیده یا در معرض صاعقه قرار گیرد، نیز باید مورد بازدید 



 

 . روش بازدید:3     

 گیرد تا اطمینان حاصل کنیم که: یک بازدید بصری انجام می 

 توسعه و گسترش ساختمان تأسیسات یا تغییر آنها باعث نیاز به سیستم حفاظتی بیشتر نگردیده باشد.  -

 گیر قطع نباشد. صاعقه پیوستگی الکتریکی هادیهای قابل رویت رعایت شده و هیچ قسمتی از سیستم   -

 همه بستها و کلمپها و قطعات مکانیکی دیگر، محکم بوده و شل نباشد.  -

 هیچکدام از قطعات و قسمتها در اثر خوردگی و زنگ زدگی ضعیف نشده باشند.  -

 فاصله ایمنی رعایت شده باشد و ااتصاالت کافی برای هم پتانسیل سازی ایجاد شده باشد.  -

 گیری، تایید گردد. غیر قابل رویت با دستگاه اندازه  پیوستگی الکتریکی هادیهای  -

 گیری شده و در حد مجاز باشد. مقدار مقاومت سیستم چاه ارت باید اندازه  -

 .گزارش بازدید:4

هر بازدید زمان بندی شده بایستی با گزارشی همراه باشد. که در آن همه مشاهدات بازدید ذکر شده و  

 د. مقادیر صحیح مورد نظر نیز ذکر گرد

 .نگهداری و تعمیر: 5

در حین بازدید، باید در کوتاهترین زمان ممکن تصحیح شده تا میزان    LPSهر نوع خطای مشاهده شده در

 تأثیر و عملکرد مطلوب آنها حفظ گردد. 

    



 

 حفاظت کننده اضافه ولتاژ: 

 سوییچینگ در شبکه برق. قطعه حفاظت کننده در برابر اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه و یا عملکرد 
 

 هدف:

 محدود کردن اضافه ولتاژها و رساندن آنها به سطح قابل تحمل الکتریکی تجهیزات.         
 

 (GDT)تیوپ دشارژ گازی        

 (MOV)  وریستورهای اکسید فلزی         

 (ABD) دیود زنر با پدیده شکست بهمنی         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ASانتخاب و استفاده از برقگیرهای مدهای اتصال 
 

ولی برای بهبود   (L-PE, N-PE)صورت مد مشترک در حفاظت استفاده میشوند. برقگیرها اغلب به -

 (L-N)شوند . شود بصورت مد تفاضلی وصل  کارآیی، توصیه می 

 

 
 

 
 

 


