ارزیابی نمونهای از اثرات صاعقه

*

همت علی رفیعی کراچی

کارشناس ارشد برق و الکترونیک

مقدمه

خالصهای از موقعیت محل حادثه

* عنوان اصلی مقاله :ارزیابی نمونهای از اثرات صاعقه بر روی تأسیسات برقی سایت  BTSو ساختمانهای مسکونی

)1-Lighting Electromagnetic Pulse (LEMP
)2-Base Transceiver Station (BTS
3-Lattice
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در پی بارندگیهای پراکنده همراه با رعد و برق در تاریخ
 ،1396/12/06یک مورد برخورد صاعقه در روستای بهرگان واقع
در سپیدان به طول جغرافیایی  52.02022درجه ،عرض جغرافیایی
 30.21171درجه و ارتفاع  2130متر از سطح دریا رخ داده است.
نزدیکترین مکانهای مستعد صاعقه در حدود  150متر از روستا
بلندتر هستند و در فاصلهی افقی  700متری قرار دارد .ارتفاعات

مشرف به روستا از صخرههایی با پوشش درختچهها و بوتههای کم
ارتفاع شکل گرفتهاند و خاک محل از نوع رسی متوسط است.
3
یک دکل آنتن تلفن همراه به شکل سه پایهی مشبک به
ارتفاع  54متر در قطعه زمینی به مساحت تقریبی  70متر مربع به
صورت اجاره در داخل روستا بنا شده است و دارای بلندترین ارتفاع در
منطقهی مسکونی است و در مرداد ماه سال  1396به بهره برداری
رسید .فاصلهی آکس دکل تا نزدیکترین ساختمان  8متر است.

ارزیابی نمونهای از اثرات صاعقه

این مقاله در راستای اجرای طرح پژوهشی با عنوان «بررسی میدانی و ارائهی راهکارهای عملی سیستم ارتینگ و صاعقهی
ساختمانها در ده سال گذشته در استان فارس» تقدیم خوانندگان محترم میشود.
خالصهی مطلب این است که اصابت ضربههای الکترومغناطیسی صاعقه 1به منطقهای مسکونی در یکی از روستاهای کوهستانی
برق مربوط به اشتراک سایت ( 2 BTSمجموعهای از تجهیزات که ارتباط مشترک با شبکه
استان فارس باعث شده است تا کنتور ِ
برق سایت منفجر شوند و وسایل برقی ساختمانهای مسکونی منشعب از فیدر
را در مخابرات بیسیم برقرار میکنند) و تابلو ِ
ِ
پست برق و
شبکهی فشار ضعیف در منطقهای وسیع خسارت ببینند .برای بررسی نحوهی سرایت صاعقه به سایت  BTSو
ِ
طرف شبکهی
وسایل برقی ساختمانهای مسکونی ،آزمونهایی بر روی سیستم اتصال زمین و همبندیها در نقاط مختلف در
فشار ضعیف انجام شده است و تحلیلهایی دربارهی نقصها و ضعفهای سیستم اتصال زمین انجام شد ه است.
در پایان ،گزارش راهحلهای عملی طبق مبحث  13مقررات ملی ساختمان و استانداردهای معتبر برای پیشگیری از حوادث
مشابه پیشنهاد شدهاند.
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اسکلت ساختمانی که در کنار دکل قرار دارد از نوع بنایی به ارتفاع 7
متر است .ساختمانها در منطقهای شیبدار ساخته شدهاند و پشتبام
بیشتر ساختمانهای روستا با ایزوگام پوشیده شده است.
سایت  BTSو تعدادی از واحدهای مسکونی از یک
برق
ِ
نیروی ِ
ترانسفورماتور با مشخصات  400V/20KV/200KVAتأمین شده
است .نیروی برق سایت به صورت سه فاز چهار رشته از یک فیدر
مستقل و فیدر دیگری برای ساختمانهای مسکونی در نظر گرفته
شده است .فاصلهی سایت  BTSتا پست برق هوایی حدود ۱5۰
متر است.
مردم روستا بیان میکنند که هر سال ارتفاعات مشرف به روستا
دچار صاعقه میشوند ،ولی سابقهای از برخورد صاعقه به ساختمانها
یا درختان مرتفع در محدودهی سکونت خود از چهل سال پیش تا
زمان حادثه به یاد ندارند .شواهد حاکی است که احتمال خطر صاعقه
در منطقه زیاد است .شرکت توزیع برق بر حسب تجربه از ریسک
صاعقه آگاهی داشته است و در کابلکشی و نصب صاعقهگیر ،طبق
دستورالعمل شرکت توزیع برق برای محلهای با خطر صاعقه ،عمل
کرده است .عالوه بر آن ،تجهیزات و دستگاههای خود را تحت
پوشش بیمهی صاعقه قرار داده است.

شکل  :2آتشسوزی در تابلوی برق سایت  BTSپس از وقوع صاعقه

در شکل ( )3آثار جرقهزنی 4در محل اتصاالت شینهی همبندی در
سایت  BTSدیده میشود.

شکل  :3آثار جرقه بر روی اتصالهای شینهی همبندی در سایت  BTSپس
از وقوع صاعقه
ارزیابی نمونهای از اثرات صاعقه

در شکل ( )4آثار آتشسوزی در کنتور برق سه فاز دیجیتال مربوط
به سایت  BTSمشاهده میشود.

شکل  :1شمای کلی محل حادثه از نمای دور (اعداد مطابق با مقیاس نیستند)

شرح خسارتها
 -سایت BTS
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سایت  BTSاز جمله دکل ،آنتنها ،وضعیت نصب
تجهیزات
ِ
تجهیزات بر روی دکل ،تابلوهای برق ،رکهای فرستنده ،گیرنده
و تقویتکنندهی توان ،پردازشگر ،باتریها و کابل کشی تجهیزات
سایت مورد بازدید چشمی قرار گرفتند.
وسایل درون تابلوی برق شامل فیوزها ،کلیدها ،سیمکشیها ،همه
آسیب دیدهاند و پس از حادثه عوض شدهاند.
بنابر گفتههای مسئوالن سایت ،سیستمهای صاعقهگیر ،آنتنها
ارتباطی نصب شده بر فراز دکل آسیب ندیدهاند ،اما
و وسایل
ِ
تجهیزات باالی دکل سوخته و عوض
ساکنان محل میگویند که
ِ
شدهاند.
در شکلهای بعد ،عکسهایی از محلهای آسیب نشان داده
شده است.

شکل  :4مقایسهی وضعیت کنتور برق سه فاز مربوط به سایت  BTSقبل و
بعد از حادثه

 مشترکان عادیچند دستگاه کنتور برق تک فاز آنالوگ قدیمی متعلق به مشترکان
خانگی دچار سوختگی شدند .سیستمهای جریان ضعیف از جمله
آیفون و تلفن و مودم رومیزی سوختند .تغذیهی گیرندههای ماهوارهای
4- Sparking

و گیرندههای دیجیتال و تلویزیون  LCDو لپتاپ آسیب دیدهاند.
المپهای کم مصرف و کلیدها و دیگر وسایل برقی سوختهاند و
سوختگیها بر روی انشعابهای هر سه فاز اتفاق افتاده است .در
سیمکشی خط سرویس فشار ضعیف مشکل خاصی دیده نشد.
 شبکهی توزیع برقخط فشار متوسط با کابلهای پلیاتیلین تقویت شدهی  XPLEو
طرف فشار ضعیف با کابلهای کششی خودنگهدار اجرا شدهاند.
ترانسفورماتور ،تابلو برق ،صاعقهگیر ،فیدرهای مشترکان خانگی،
فیدر سایت  ،BTSسیستم اتصال زمین حفاظت و ایمنی بررسی
شدند ،تخریب تجهیزات و لوازم و دستگاههای اندازهگیری دیده
تعمیرات برق،
نشد .بر اساس گفتهی کارشناسان ادارهی اتفاقات و
ِ
گزارشی دربارهی خاموشی و قطعی برق در زمان حادثه دریافت
نکردند ،وسایل و تجهیزات حفاظتی در زمان حادثه آسیب ندیده و
از خط خارج نشدهاند.
بررسی وضعیت سیستم اتصال زمین و همبندی الکتریکی

ارزیابی نمونهای از اثرات صاعقه

شکل  : 5اجرای سیستم الکترود زمین حفاظت و ایمنی در پست برق
(همبندیها و اتصاالت فرضی هستند)

علل و عوامل وقوع حادثه

بر اساس بررسیها و اندازهگیریهایی که انجام شده است ،حالتهایی
که برای صاعقه قابل تصور است مورد بحث و تحلیل قرار میگیرند.
 اصابت صاعقه به قسمت فشار متوسط شبکهی توزیع در ورودیپست ترانسفورماتور محتمل نیست؛ زیرا کابلهای فشار متوسط با
روکش عایق  XPLEاجرا شدهاند و امکان وارد شدن جریان صاعقه
از این مسیر به ترانسفورماتور یا کوپلینگ بین اولیه و ثانویهی
5- Fall of Potential
6-Clamp-on or Stakless method
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اندازهگیریها در شرایطی انجام شد که 24ساعت قبل از آن ،بارش
بهاری بوده و هنوز سطح زمین مرطوب بود و در حالت عادی قرار
نداشت ،به عبارتی شرایط اندازهگیری مناسب نبود.
 سایت BTSاز آرماتورهای فونداسیون بتن مسلح با ساختار یکپارچه برای الکترود
زمین منفرد استفاده شده است که وظیفهی اتصال زمین صاعقهگیر
و ایمنی و عملیاتی را یکجا انجام میدهد .طبق دستورالعمل اپراتور،
همهی اتصاالت از قبیل خروجی پایانهی زمینی و خروجی شینهی
همبندی مربوط به  BTSبه روش جوش احتراقی به رینگ وصل
زمین مشترک اجرا شده است.
شدهاند ،تنها یک سیستم اتصال ِ
مقاومت اتصال زمین که در محل شمش همبندی به روش افت
پتانسیل 5اندازهگیری شد 1/35 ،اهم به دست آمد .کارشناسان فنی
تلفن همراه عددهای متفاوتی برای مقاومت الکترود ارت طبق
اپراتور ِ
دستورالعمل اپراتور (نه استاندارد) اعالم میکنند .در استانداردها و
منابع مختلف ،مقدار پیشنهادی برای مقاومت الکترود زمین حفاظت
صاعقه کمتر از  10اهم گفته شده است[.]2
 ساختمانهای مسکونیتأسیسات برقی ساختمانهای مسکونی که بدون طراحی مهندسی
و نظارت به صورت سنتی اجرا شدهاند ،سیستم اتصال زمین ندارند و
اندازهگیری مقاومت الکترود زمین قابل انجام نیست.
 شبکهی توزیع برق همهی خطوط ورودی و خروجی برق فشار متوسط کابلی هستند.برای پست برق دو الکترود زمین مستقل و جدا از هم به فاصلهی
تقریبی  20متر احداث شدهاند؛ یکی برای حفاظت و دیگری ایمنی
است که طرحوارهی آن در شکل ( )5رسم شده است؛
 -بدنهی ترانسفورماتور و بدنهی تابلوی فشار ضعیف و صاعقهگیر به

الکترود زمین حفاظت در پست برق وصل شدهاند .مقدار مقاومت زمین
.
الکترود حفاظتی به روش افت پتانسل  9/5اهم شد
از نظر حفاظت صاعقه ،پیشنهاد شده است که مقاومت سیستم الکترود
زمین در حالتی که در فرکانس پایین اندازهگیری شود کمتر از  10اهم
باشد؛
برق
 نقطهی خنثای فشار ضعیف به کمک کابل در اولین پایهی ِخط فشار ضعیف بعد از پست برق به الکترود زمین ایمنی وصل
شده است .مقاومت الکترود زمین ایمنی در نقطهی خنثی که به
روش تزریق جریان کلمپی 6اندازهگیری شد 4/25 ،اهم به دست
طبق بند (پ  )1-2-1مبحث  13مقررات
آمد
ملی ساختمان ،کل مقاومت الکتریکی (شامل الکترود زمین اصلی
و الکترودهای زمین اضافی) نقطهی خنثی یا هادی خنثی نسبت به
جرم کلی زمین نباید بیشتر از دو اهم باشد .البته در شرایط خاص
بیشتر از دو اهم نیز پذیرفته شده است ،اما شامل منطقهی مورد
مطالعه نمیشود و الزم است شرط حداکثر مقاومت دو اهم رعایت
شود [ ]1و[.]3
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زمین حفاظت
ترانسفورماتور بسیار کم است؛ همچنین ،الکترودهای ِ
و زمین ایمنی مستقل از هم احداث شدهاند و با یکدیگر ارتباط ندارند.
بهعالوه ،طبق دستورالعمل شرکت توزیع برق ،دستگاه صاعقهگیر
شاخکی در باالی ترانسفورماتور نصب شده است که خود وظیفهی
هدایت جریان صاعقه به زمین و پراکندن جریان را به عهده دارد؛
 در طرف شبکهی فشار ضعیف از خروجی تابلوی ترانسفورماتور تاورودی مشترکان برق ،از کابل کششی خودنگهدار با پوشش عایق
استفاده شده است .امکان ورود پالسهای صاعقه از این ناحیه بسیار
کمتر از طرف فشار متوسط است .عالوه بر آن ،میزان پراکندگی
انشعابهای مشترکانی که وسایل برقی آنها سوختهاند ،احتمال
وارد آمدن صاعقه از مسیر شبکهی توزیع برق را منتفی میسازد؛

شکل  :6طرحوارهی اثرات اصابت صاعقه به خطوط کابلی و پست برق
ارزیابی نمونهای از اثرات صاعقه
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 آنچه مسلم است ،در این حادثه دکل  BTSمستعدترین مکانبرای تخلیهی بار الکتریکی صاعقه بوده است .با فرض اینکه ارزیابی
ریسک و طراحی و نصب صاعقهگیر به درستی انجام شده باشد و
سازهی دکل عملکرد مطلوبی در برابر صاعقه داشته باشد ،قسمتی
از جریان صاعقه به خاطر عدم تطبیق امپدانس از مسیر اتصال
زمین سایت به سمت پست برق برگشته است.
ِ
اگر مسیر هادیها از فونداسیون دکل  BTSبه
سمت پست برق دنبال شود ،تنش مکانیکی و
ترک خوردگی حاصل از عبور جریان تخلیهی
صاعقه در ظاهر فونداسیون دیده نمیشود،
ولی آثار جرقه در محل اتصالهای شینهی
همبندی اصلی ،اتصالهای الکتریکی تابلوی
برق و جعبهی کنتور برق سه فاز مربوط به BTS
مشهود است .جالب است که در همین مسیر
پوشش عایقی هادیهای حفاظتی و هادیهای
همبندی در طول مسیر از بین نرفتهاند ،که خود
بیانگر ضعف و سستی و بیدقتی در اتصاالت و
همبندیهاست.
7
در عمل جریان صاعقه به صورت تداخل الکترومغناطیسی EMI

به هادی  PENمربوط به خط سرویس تابلو  BTSوارد شده است که
خود نیز در اثر افزایش پتانسیل 8در فونداسیون بوده است .افزایش یا
خیز پتانسیل آنقدر زیاد بوده است که موجب آتشسوزی در کنتور
برق و تابلو برق  BTSشده است؛
 قسمتی از افزایش پتانسیل حاصل از صاعقه به سمت هادی PENدر خط سرویس  BTSهدایت شده است و با قدری تأخیر
در خط انتقال به شمش اتصال زمین در تابلوی برق پست وارد
شده است ،از آنجا به کنتور مشترکان خانگی رفته و باعث
شکست عایقی و سوختن وسایل برقی مشترکان شده است .در
ساختمانهای مسکونی سیستم اتصال زمین و همبندی اصلی اجرا
نشدهاند و تدابیر الزم برای کاهش اثرات سیگنالهای تداخلی در
تأسیسات برقی ساختمانها دیده نشده است.
قطع شدن کابلهای الکترودهای زمین اضافی
(الکترودهای زمین مکرر) در پای تیرهای برق
در مسیر خط فشار ضعیف شبکهی توزیع مزید
بر علت بوده است؛
 برای تحلیل رفتار صاعقه فرض میشوددکل  BTSدر
امپدانس الکترو ِد زمین
که
ِ
ِ
فرکانسهای پایین برابر با  RBTباشد .در هنگام
سیستم ارت و هادیهای نزولی
صاعقه رفتار
ِ
و ارتباطی و همبندیها شبیه به خط انتقال
میشوند و امپدانس الکترود مانند وضعیت
فرکانس پایین ثابت نمیماند .مدلسازی اثر صاعقه ،کاری بس
پیچیده است و متغیرهای فراوانی در آن دخالت دارند .برای حالت
خاص فرض میشود که از فونداسیون دکل برای الکترود ارت
استفاده شود .پالس جریان که مشخصات آن شبیه به صاعقه باشد،
به فونداسیون دکل اعمال میشود .برای شبیهسازی ،مانند شکل
( )7اثر پالس صاعقه در فونداسیون دکل به صورت افزایش ولتاژ در
نقطهی  Aآشکار میشود و نسبت به پتانسیل الکترود ارت پست برق

که در نقطهی  Bقرار دارد ،سنجیده میشود.
7-Electromagnetic Interference
8- Potential Rise

شکل  : 7نحوهی اعمال افزایش پتانسیل حاصل از صاعقه به قسمتهای
مختلف تأسیسات برقی

امپدانس بهتر و تأخیر فاز کمتر نسبت به فونداسیون داشته باشد.
شبیهسازیها نشان میدهند که در اثر صاعقه ،تغییرات امپدانس
بر حسب زمان به شکل خطی نیست و اگر قرار باشد اصالحاتی در
تغییرات امپدانس اعمال شود ،باید بر روی مقاومت ویژهی خاک
و وابستگی آن به فرکانس بررسی شود .برای نمونه ،محاسبات و
شبیهسازی به کمک بستهی نرمافزاری  CDEGSبر روی فونداسیون
دکل انجام شده است که در نهایت ،نتیجهی کار به صورت خیز ولتاژ
نقطهی  Aبر حسب زمان در شکل ( )9رسم شده است [.]9

شکل  :8مدلسازی اثر پالسهای صاعقه به دکل چهار پایه

الف :اعمال پالس جریان شبه صاعقه به فونداسیون دکل

ارزیابی نمونهای از اثرات صاعقه

افزایش پتانسیل را میتوان در اثر عدم تطبیق امپدانس یا عدم تطبیق
مقاومت ویژهی خاک بین فونداسیون و زمین اطراف تحلیل کرد .اثر
عدم تطبیق مقاومت ویژهی خاک بین الیههای مختلف خاک در
شبیهسازیها نیز وارد میشوند .برای مثال ،در مدلسازی به روش
دو الیه ،خاک را به دو الیه تقسیم میکنند .الیهی باالیی زمینی
است که عمق آن محدود است .الیهی پایینی با عمق بینهایت در
نظر گرفته میشود .اثر تغییرات ناگهانی مقاومت مخصوص بین
الیهی باالیی و پایینی یا مجاور به صورت ضریب انعکاس  Kدر
محاسبات و طراحی شبکهی زمین وارد میشود [7و.]8
()1

ارت راه دور B
ب :خیز پتانسیل نقطهی  Aنسبت به الکترود ِ
شکل  :9شبیهسازی اثر تزریق جریان پالس صاعقه به فونداسیون دکل بر

نتیجهگیری و پیشنهاد

سایت  BTSدر تحقیقات انجام شده در این منطقه ،مناسبترینمحل برای تخلیهی بار الکتریکی ابرها در منطقهی مسکونی بوده
است و امکان تکرار حادثه در آینده وجود دارد .نصب دکلهای
 BTSدر مناطق مسکونی مانند حیاط ساختمان یا پشتبام ،عالوه
بر اینکه ریسک صاعقه را افزایش میدهد ،باعث افزایش دلهره و
نگرانی دائمی شهروندان و همسایگان نسبت به دریافت پرتوهای
فرستندههای سایتهای  BTSمیشود .اگر در محدودهی دکل BTS
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بهترین وضعیت از نظر تطبیق امپدانس بهویژه در انتقال از فرکانس
پایین به فرکانس باال هنگامی است که تغییر ناگهانی در الیههای
خاک و امپدانس روی ندهد و خاک همگن باشد و  K=0باشد .اما
عملآوری و درمان خاک برای کاهش مقاومت ویژه در محل نصب
الکترود زمین ،مانع از تحقق هدف میشود و همواره قسمتی از انرژی
صاعقه پس از برخورد با زمین به فونداسیون و تأسیسات برمیگردد.
اگر پیوستگی کامل از نظر هدایت الکتریکی بین الکترود زمین و
محیط اطراف آن نباشد ،ضریب انعکاس  Kعددی بزرگ میشود
که به معنی بازگشت بیشتر جریان و خطر انفجار داخلی و تخریب
فونداسیون است .جریان برگشتی از مسیری میگذرد که تطبیق

روی جهش ولتاژ در فونداسیون دکل (نقطهی )A

41
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ساختمانهای جدید و نوساز با ارتفاع زیاد ساخته شوند ،مشکالتی از
نظر فنی و اجرایی به وجود میآید .برای مثال ،ممکن است کسانی
که در طبقات باالتر ساکن میشوند در افق دید 9آنتنهای BTS
واقع شوند و پرتوگیری آنها بیش از حد مجا ِز مردم عادی شود[]6؛
همچنین ،نصب دکلهای  BTSدر منطقهی مسکونی از زیبایی و
نظم محیط زندگی میکاهد.
پیشنهاد میشود در جاهایی که آزادی عمل بیشتری برای
سایتیابی و انتخاب وجود دارد ،سایتهای  BTSکه تجهیزات آنها
بر روی دکل نصب میشوند ،دور از بافت مسکونی متمرکز شوند؛
 برای برآورد خطر ناشی از صاعقه و طراحی سیستم صاعقهگیر،اطالعات مربوط به تعداد روزهای همراه با صاعقه و میانگین تعداد
فلشهای صاعقه که در یک سال بر یک کیلومتر مربع در یک
منطقه با زمین برخورد میکند مورد نیاز است .بر اساس تحقیقات
به عمل آمده ،در ایستگاههای هواشناسی ایران فقط میانگین تعداد
روزهای همراه با صاعقه در دسترس است ،ولی آماری از میانگین
ساالنهی تعداد فالشهای صاعقه در دسترس نیست .برای حل این
مشکل میتوان بر روی سازههایی که مجهز به صاعقهگیر هستند
دستگاه صاعقه شمار نصب کرد تا در آینده برای طراحی دیگر
سیستمهای صاعقهگیر استفاده شود؛
 الزم است که تمهیدات حفاظت برای جلوگیری از برگشتجریان برق و اضافه ولتاژ ناشی از اثرات صاعقه به شبکهی برق
و دیگر مشترکان در نظر گرفته شود .یکی از راه حلها این است
که در طول مسیر خط فشار ضعیف از تابلوی برق ترانسفورماتور تا
آخر خط منتهی به مشترک ،الکترودهای زمین مکرر اجرا و مورد
بازرسی دقیق قرار گیرند و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود
تا در چند مرحله سیگنالهای تداخلی را میرا کنند؛ عالوه بر آن ،از
برقگیر حفاظتی  10 SPDدر ورودی تابلوهای برق استفاده شوند .در
آییننامهی تکمیلی تعرفههای برق بند ( )1-47-4آمده است که «در
مواردی که دستگاههای مورد استفادهی مشترک به گونهای باشد که
ایجاد نوسانات زیاد بنماید ،مانند کار با دستگاه جوشکاری ،دستگاه
اشعهی ایکس ،کورههای برقی ،انواع آسانسور یا سایر تجهیزاتی که
دارای مصرف زیاد لحظهای بوده و یا به هر دلیل موجب میشود
که در ولتاژ برق سایر مشترکان و شبکهی فشار قوی و فشار ضعیف
عمومی اختالل پدید آید ،مشترک مسئول و موظف است تجهیزات
اصالحی را که شرکت توزیع برق برای رفع این نواقص الزم بداند با
هزینهی خود تهیه ،نصب و نگهداری کند»[]4؛
 برای کنترل تداخل الکترومغناطیسی ،عالوه بر چیدمان سیستمنیرو در طرف مصرف کننده باید به منبع تغذیهی نیرو نیز توجه
داشت .با نصب دکل تلفن همراه در روستای مورد بحث ،خطر صاعقه
رفع نشده است؛ چنانچه امکان جابهجایی سایت  BTSبه خارج از
محدودهی روستای نامبرده وجود نداشته باشد ،پست برق اختصاصی
برای سایت  BTSمستقل از دیگر مشترکان اجرا شود []10؛

 همبندی ناقص در شمش اتصال زمین پای دکل و تابلوی برق BTSباعث نفوذ جریان صاعقه و میدان مغناطیسی مرتبط با این
جریان به تجهیزات شده است و خطرات حرارتی جریان ،جرقه زدن
و بروز اضافه ولتاژ روی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی شده
است .چون الیهی عایق هادیهای حامل جریان در اثر پیرشدگی،
متغییرهای خارجی یا به دلیل تنشهای حرارتی یا الکتریکی از بین
میروند ،باید محل تخریب شناسایی و تعمیر شوند .برای کاهش
اینگونه آسیبها و نتایج حاصل از آنها باید تمهیدات حفاظتی
متناسب با طبقهبندی مشخصات و پارامترهای جریان صاعقه (تراز
حفاظت صاعقه ) 11بهکار گرفته شود []2؛
روستای مورد مطالعه
 -6-6تأسیسات برقی ساختمانهای مسکونی
ِ
بدون طراحی مهندسی و نظارت انجام شده است که از نقاط ضعف
و آسیبپذیری آنهاست .بسیاری از حوادث مربوط به برق در چنین
ساختمانهایی روی میدهد .در این تحقیق مشخص شد که قسمتی
از آثار مخرب صاعقه به اجرا نشدن سیستم ارت در ساختمانهای
مسکونی برمیگردد که دربارهی مزایای الکترود زمین در کاهش
اثرات صاعقه توضیحاتی داده شد .اما بر اساس بررسیهایی که
بر روی الکترود زمین در دیگر ساختمانهای مسکونی انجام شده
است ،عملکرد الکترود زمین رضایتبخش نیست و نمیتوان به آنها
بسنده کرد.
در نقشههای طراحی تأسیسات برق ساختمانها هنوز هم الکترود
زمین به صورت تیپ و تکراری بدون رعایت مالحظات مبحث 13
مقررات ملی ساختمان چاپ  ،1395برای اکثر ساختمانها به شکل
الکترود زمین قائم با صفحهی مسی رسم و تصویب میشوند .مهمتر
از آن ،نقشهی طراحی و اجرای همبندی اصلی و همبندی اضافی در
ساختمانها نادیده گرفته میشود.
در عمل برای استقرار الکترود زمین به روش حفر «چاه ارت» که
با نیروی کارگر انجام میشود ،حجم وسیعی از خاک بکر بیهوده
برداشته میشود ،اجرای آن وقتگیر ،هزینهبر و گاه بینتیجه است؛
هادی زمین به صفحهی
سیم
ِ
زیرا میزان اتصال و پیوستگی محل ِ
مسی که در چاه قرار گرفته است بیشتر از خود صفحهی مسی
در کاهش مقاومت زمین اثر دارد ،بهخصوص اگر چاه عمیق باشد.
هنگام اجرا به استحکام و همبندی هادی اتصال زمین به صفحهی
مسی توجه نمیشود و از قطعاتی برای اتصال استفاده میشود که
سازگاری گالوانیک با صفحهی مسی ندارند و پس از مدتی در محل
اتصال ،خوردگی روی میدهد و اتصال الکتریکی بین هادی اتصال
زمین و صفحهی مسی قطع میشود.
نظارت دقیق پر میشود.
چاه الکترود زمین در ساختمانها بدون
ِ
پر شدن چاه با الکترولیتهای بیکیفیت و غیر استاندارد بدون توجه
به شرایط محیط و مشخصات خاک از قبیل میزان و نوع خورندگی
و هدایت الکتریکی انجام میشود .بسیاری از الکترولیتهایی که
در بازار به فروش میرسند فاقد استاندارد و گواهی تست از مراجع
9-Line of Sight
10- Surge Protective Device
)11- Lightning Protection Level (LPL

ذیصالح یا آزمایشگاههای مرجع هستند و باعث کوتاه شدن عمر
الکترود میشوند .گاهی برای اینکه هزینه کاهش یابد ،خاک حفاری
محل بدون سرند شدن به الکترولیت غیر استاندارد در اطراف الکترود
افزوده میشود که موجب میشود فشردگی در اطراف الکترود دیگر
مانند خاک بکر نشود و مقاومت مخصوص اطراف الکترود افزایش
رطوبت مواد کاهندهی غیر
پیدا میکند .با گذشت زمان و کاهش
ِ
استاندارد ،مقاومت الکترود زمین افزایش یافته؛ همچنین ،باعث
فرونشست چاه میشود .در ساختمانهایی که بر آنها نظارت
نمیشود احداث الکترود زمین به افراد ناآگاه و بدون صالحیت
حرفهای سپرده میشود.
احداث الکترود زمین به روش استقرار صفحهی مسی قائم در
چاه ناکارآمد است .بر اساس ردیف (پ  )1-1-10-1از مبحث 13
مقررات ملی ساختمان «برای حجم معینی از فلز الکترود ،هرچه یکی
از ابعاد الکترود بزرگتر از دو بُعد دیگر آن باشد ،مقاومت کل الکترود
نسبت به جرم کلی زمین کمتر خواهد شد.

بنابراین یک الکترود میلهای یا تسمهای که به صورت قائم (در
چاه اتصال زمین) و افقی (در محوطه) اجرا شده باشد ،نسبت به
الکترود صفحهای ارجحیت داشته و الکترود صفحهای ک م اثرترین
الکترودهاست».
در نتیجه ،الکترودهای زمین ساختمانها با شرایط موجود دستکم
از نظر کاهش ضربههای صاعقه قابل اعتماد نیستند .بازنگری در
نقشهی طراحی سیستم ارت بر اساس مشخصات خاک منطقه مانند
میزان و نوع خورندگی و هدایت الکتریکی ،انتخاب جنس الکترود
زمین با توجه به مشخصات خاک منطقه ،تعیین جنس سیم زمین
و سایر اتصاالت با توجه به جنس الکترود زمین ،دقت در کنترل و
تصویب نقشه ،بازرسی کیفیت تجهیزات و مصالح بازار ،نظارت بر
اجرای الکترود زمین و رعایت مقررات ملی ساختمان در همهی
موارد (نه به صورت سلیقهای و گزینشی) ،از جمله مواردی است که
نیازمند دقت و توجه بیشتر هستند.
نکتهی پایانی
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هدف از این گزارش ،بررسی علل و عوامل
مؤثر در افزایش خسارتهای صاعقه از نظر
فنی بوده است ،نمونههایی از سهلانگاری و
نقض استانداردها دربارهی سیستم اتصال زمین
گفته شد تا در آینده مورد توجه قرار گرفته شود
و مقررات برای همهی ساختمانهایی که در
زیر مجموعهی مبحث  13قرار میگیرند ،به
طور کامل انجام شود.

43

