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تخلیهی ناگهانی بارهای الكتریكی مابین ابرها  ،داخل یک ابر و مابین ابرها و زمین را صاعقه  ،آذرخش و یا رعد و برق مینامند.
بر اساس تحقیقات ب ه طور متوسط در هر ثانیه بیش از  100صاعقه از ابرها به زمین اصابت میکند و خسارتهای جانی و مالی
فراوانی بر جای میگذارد .شرایط بروز صاعقه در نقاط مختلف زمین و در فصول مختلف سال متفاوت است .ولی ب ه طور معمول
در شرایطی كه ابرها به حد پتانسیل الكتریكی  10تا  15كیلو ولت بر متر برسند صاعقه ایجاد میشود .بر طبق برآوردها حدود
 %90از تخلیهی الکتریکی صاعقهها بین ابرها صورت میگیرد و  %10از تخلیهی الکتریکی بین ابرها و زمین اتفاق میافتد.
[]3[ -]1
سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه در حالت کلی به دو نوع سیستم حفاظت اولیه ( جلد خارجی ) و ثانویه تقسیم میشوند.
در حقیقت  ،هدف از نصب سیستم حفاظت اولیه  ،حفاظت از جلد خارجی سازها و ساختمانها در برابر برخورد مستقیم صاعقه
حساس نصب شده در داخل سازهها
و جلوگیری از آثار مخرب آن است و سیستمهای حفاظت ثانویه برای مراقبت از تجهیزات
ِ
و ساختمانها است .هدف اصلی در این مقاله  ،تشریح عوامل مؤثر در تشکیل صاعقه و آثار و تبعات ناشی از آن با تمرکز بر
روشهای طراحی و نصب سیستم حفاظت اولیه منطبق با استانداردهای  IEC، BS ، NFPAو  NFCاست.
مقدمه

براساس آمارها در سال  ۱۹۹۳از خسارتهای طبیعی ناشی از طوفان  ،آتشسوزی  ،دزدی و ۳۴ ، ...درصد مربوط به صاعقه و
اثرات ثانویهی آن بوده است .از طرفی  ،مطالعات و بررسیها نشان میدهد که به طور متوسط در هر ثانیه  100بار صاعقه در
سراسر جهان رخ میدهد .به عبارت دیگر  ،در حدود  8/6میلیون ضربه صاعقه در هر روز در جهان ایجاد میشود ]14[.از اینرو
شناخت و راهکارهای مقابله با این پدیده الزم و ضروری است.
سیستمهای حفاظت در برابر اصابت مستقیم صاعقه با توجه به نوع پایانهی هوایی ( صاعقهگیر ) استفاده شده  ،به دو نوع
غیرفعال ( )Passiveو فعال ( )Activeتقسیمبندی میشود .اولین بار در سال  1750میالدی بنجامین فرانکلین ( پدر علم حفاظت
در برابر صاعقه ) برای مقابله با پدیدهی مخرب صاعقه میلهی سنتی صاعقهگیر که در واقع همان صاعقهگیر غیرفعال است را
در مجلهی جنتلمن معرفی کرد .سپس در سال  1876تحقیقات فرانکلین توسط ماکسول پیگیری و در نهایت پیشنهاد مدل
کامل سیستم حفاظت در برابر صاعقه یعنی محصور شدن ساختمان در میان تسمههای فلزی مطرح شد .این پیشنهاد در نهایت
* -مجتمع گاز پارس جنوبی

*

منجر به روش مقرون به صرفهای به نام قفس فاراده ( روش هادی مش ) شد که امروزه مورد تأیید همهی استانداردهای معتبر
است]3[-]2[.
استاندارد  IEC 62305بهجز روشهای میلهی صاعقهگیر غیرفعال و قفس فاراده ( هادیهای مش )  ،روش سیم گارد و
تجهیزات فلزی سازه را نیز برای سیستم صاعقهگیر غیرفعال پیشنهاد میکند.
عملکرد مناسب سیستمهای حفاظت در برابر اصابت صاعقه  ،وابستگی مستقیمی به مکان نصب پایانههای هوایی دارد .از
این رو  ،در استاندارد  IEC 62305روش زاویهی حفاظتی  ،مشبندی و گوی غلتان برای این منظور معرفی شده است .هرچند در
میان این روشها  ،روش گوی غلطتان جامعترین روش طراحی و روش مشبندی برای حفاظت سطوح صاف و روش زاویهی
حفاظتی تنها برای فاصلههای عمودی محدود مناسب است و بهکارگیری همزمان هر سه روش برای بخشهای مختلف سیستم
صاعقهگیر یک سازه نیز وجود دارد.
در این مقاله پس از معرفی منشأ پیدایش صاعقه و آثار و مشخصات و تبعات ناشی از برخورد آن به ساختمانها و سازها به
روشهای مقابله با صاعقه منحصراً حفاظت اولیه ( جلد خارجی ) پرداخته شده است .در این راستا  ،ضمن بیان چهار سطح حفاظت
در برابر صاعقه و معرفی قوانین پایهی طراحی بر اساس  LPLبه ارتباط میان  LPLو کالس  LPSپرداخته شده است .همچنین با
بهرهگیری از استانداردهای معتبری همچون  IEC، BSو  NFPAو  NFCبه معرفی جنس تجهیزات و روشهای نصب و طراحی
سیستمهای حفاظت اولیه اشاره شده است.
منشأ پیدایش صاعقه

شکل شمارهی ( : )1شکل موج جریان تخلیهی الکتریکی برخورد صاعقه منفی از ابر به زمین[]6
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درون یک ابر صاعقهدار با عمق حداقل  3تا  4کیلومتر [ ، ]3دما پایین است و جریان هوا شرایط ایدهآلی را برای تشکیل صاعقه
ایجاد میکند .قطرات کوچک و بسیار سرد آب به همراه کریستالهای ریز یخ درون ابر بهوسیلهی جریان هوا شروع به حرکت
به سمت باال میکنند .قطرات متراکمتر و با چگالی بیشتر که گلولهی برفی ( )Graupelنامیده میشوند  ،نسبت ًا بدون حرکت
باقی میماند یا به سمت پایین حرکت میکنند .با حرکت کریستالهای یخ و گلولههای برفی در خالف جهت یکدیگر درون
آب بسیار سرد
ابر و برخورد آنها با یکدیگر  ،الکترونهایی بین این دو جابهجا میشود .در نتیجه  ،کریستالهای یخ و قطرات ِ
دارای بار مثبت و گلولههای برفی دارای بار منفی میشوند .با حرکت کریستالهای یخ به سمت باال و گلولههای برفی به سمت
پایین خیلی زود اختالف بار بین باال و پایین ابر ایجاد میشود .در قسمت باالی ابر بار مثبت و در قسمت میانی و پایین ابر بار
منفی قرار میگیرد .تجمع بارهای منفی در مرکز ابر باعث دافعهی الکترونهای پایین آن روی زمین میشود .در نتیجه جاذبه
بین بار منفی ابر و بار مثبت زمین قدرت کافی برای یک جریان الکترونی از ابر به سمت زمین با سرعت تقریبی  ۲۷۰۰۰۰مایل
در ساعت و جریان  20تا  200کیلو آمپر در مدت زمان چند میکروثانیه را به وجود خواهد آورد ]4[ .در این حالت پدیدهی صاعقه
که به طور معمول تخليهی الكتريسيته بين ابر و زمين است و از آن تحت عنوان آذرخش ( )Lighthningیا رعد و برق ياد
ميشود  ،اتفاق میافتد]5[.
صاعقهها با توجه به موقعیت شکلگیری ( مابین ابرها  ،مابین ابرها و زمین و داخل یک ابر )  ،پالریته  ،مسیر حرکت ( صعودی
یا نزولی )  ،رنگ و دما از یکدیگر تفکیک میشوند .در یک دستهبندی صاعقهها را میتوان از لحاظ پالریته به صورت منفی و
مثبت در نظر گرفت .صاعقهی منفی  ،صاعقههایی هستند که از قسمت انتهایی ابر جایی که بار منفی در آن قرار دارد خارج و به
هدف اصابت میکند .در حدود  90درصد صاعقهها از نوع صاعقههای منفی هستند .نوع دیگری از صاعقهها مثبت هستند ؛ به این
مفهوم که از باالی ابر طوفانی که دارای بار مثبت است خارج و به هدف اصابت میکند .فراوانی این نوع از صاعقهها در مقایسه با
صاعقههای منفی کمتر و در حدود  10درصد است و به طور معمول در زمستان ظاهر میشوند .از دیگر ویژگیهای این نوع
صاعقهها  ،دامنهی بیشتر و زمان طوالنیتر نسبت به صاعقههای منفی است و به همین دلیل این صاعقهها اغلب باعث ایجاد
خسارت بیشتر میشوند .به این نوع از صاعقه « صاعقهی آتش » نیز گفته میشود]1[.
در شکل شمارهی ( ، )1شکل موج جریان تخلیهی الکتریکی برخورد صاعقهی منفی از ابر به زمین نشان داده شده است.
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بستگی به مسیر تخلیهی الکتریکی از ابر به زمین و یا از زمین به طرف ابر و با در نظر گرفتن شارژ الکتریکی منفی و یا مثبت
صاعقه  ،چهار نوع برخورد صاعقه به زمین ایجاد میشود که شامل شارژ الکتریکی مثبت و منفی ابر به زمین و زمین به ابر است.
شکل شمارهی ( )2چهار نوع برخورد صاعقه به زمین را نشان میدهد .به عنوان نمونه ضربهی صاعقه در نقاط پست زمین در
اروپای شمالی بیشتر ناشی از صاعقهی منفی ابر به زمین است]6[ .

شکل شمارهی ( : )2چهار نوع برخورد صاعقه به زمین []6

همچنین در شکل شمارهی ( )3مدل الکتریکی اولین مسیر تخلیهی الکتریکی از ابر به طرف زمین در یک مسیر تصادفی نشان
داده شده است]6[ .
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شکل شمارهی ( : )3مدل الکتریکی اولین مسیر تخلیهی الکتریکی از ابر به طرف زمین []6

مشخصات و آثار و خسارتهای صاعقه

صاعقه يك تخليهی الكتريكي شديد و بسيار سريع در هوا است و همين تخليهی الكتريكي است كه نور و صدا توليد ميكند.
با افزایش بار الكتريكي میان ابر و زمین كه اختالف پتانسيلی در حدود  ۱۰۰ميليون ولت به همراه دارد[ ]3امکان یونیزه و رسانا
شدن هوا در يك مسير و کانال خاص ایجاد میشود .به محض اينكه چنين مسيري از مولكولهاي يونيزه رسانا از ابر تا زمين
تشکیل میشود  ،بارهاي الكتريكي به طرف هم حركت ميكنند و در عرض يك ده هزارم ثانيه متوسط جريان پیک وحشتناكي
در حدود  30هزار آمپر [ ]3از هواي يونيزه عبور میکند .با برخورد این جريان به مقاومت اتمهاي روبرو آن بخشي از انرژي
الكتريكي به گرما تبديل ميشود و درصورتیکه توان گرمايي صاعقه در حدود  ۱۰۰ميليارد وات باشد  ،در مدت زمان ناچيز يك
ده هزارم ثانيه ميتواند انرژی گرمايي در حدود  ۱۰ميليون ژول ايجاد کند .اين انرژی گرمایی باعث ميشود دماي هوا در مسير
صاعقه به ۳۰هزار تا  ۵۰هزار درجهی سانتيگراد برسد و اين تغيير افزایش ناگهاني دما از حدود  ۳۰۰كلوين به  ۳۰هزار كلوين
باعث افزایش حجم هوا تا  ۱۰۰برابر و در نتیجه ایجاد یک موج ضربه در مسیر هواي اطراف میشود كه با سرعت صوت و به
شكل رعد به گوش میرسد .از طرفی گرماي ايجاد شده حاصل از جریان شدید صاعقه باعث تابش هوا و در نتیجه ایجاد يك
مسير نوراني بين ابر و زمين میشود.
ی الكتريكي ابرهـا معمـو ًال در مدت زماني
مشاهدات و محاسبات دقيق سازمان فضايي آمريكا ( ناسا ) نشان ميدهد كه تخليه 
كمتر از چند صدم تا چند هزارم ثانيه رخ ميدهد .همچنین صاعقه گاهی ميتواند تـا  ۴۰هـزار كيلـومتر در ثانيـه سرعت بگيرد.
با اصابت صاعقه به زمین  ،ولتاژ گامی به وجود میآید که براي لحظاتي در زمين باقي مي ماند تا جذب زمين شود و يا تبـديل
بـه گرما شود .این ولتاژ گام در زمين حركت ميكند  ،اما مسير حركت مشخصي ندارد .معمو ًال قسمت عمدهی بـرق زمينـي در
اعماق فرو ميرود  ،اما اگر سطح زمين مرطوب یا داراي بستر سنگي يا پوشيده از خاك مناسب و يا علفزار باشد  ،ترجيح ميدهد

كه روي سطح زمين و در جهات مختلف حركت كند .ولتاژ گام میتواند تا شـعاع چنـدين متـر در اطـراف محل اصابت صاعقه
پراكنده شود  ،ولي بهندرت بيشتر از  ۱۰۰متر در سطح زمـين پـيش میرود ]5[.استاندارد  BS EN/IEC 62305-1انواع
خسارتهای ناشی از برخورد صاعقه را در چهار بخش شامل حیات نیروی انسانی  ،خدمات عمومی  ،میراث فرهنگی و ارزشهای
اقتصادی تقسیمبندی میکند ]7[ .همچنین  ،در شکل شمارهی ( )4بررسی آماری تلفات صاعقه بر روی انسان و فعالیت روزانهی
آن از سال  2006تا سال  2013به صورت نمونهی آماری در ایاالت متحده آمریکا نشان داده شده است.

شکل شمارهی ( : )4بررسی آماری تلفات صاعقه بر روی انسان و فعالیت روزانهی آن را از سال  2006تا سال  2013در ایاالت متحده
آمریکا[]13

در استاندارد  BS EN/IEC 62305-1چهار سطح حفاظت در برابر صاعقه  ،معرفی و قوانین طراحی بر اساس
 )Protection Levelپایهگذاری می شود .در واقع حداقل و حداکثر میزان جریان صاعقه بر اساس  LPLمشخص میگردد]7[ .
همچنین  ،در جدول شمارهی ( )1سطوح حفاظت در برابر صاعقه برای حداکثر و حداقل جریان قابل انتظار به همراه احتمال
کوچکتر و بزرگتر شدن جریان واقعی صاعقه از مقدار حداقل و حداکثر پیک جریان صاعقه نشان داده شده است .در این
جدول در سیستم  LPL 1موقعیت قرارگیری پایانههای هوایی به گونهای است که از  99درصد از اصابت ضربه صاعقه جلوگیری
میکند و تنها  1درصد احتمال دارد که صاعقه کمتر از  3کیلو آمپر اتفاق بیافتد و پایانههای هوایی به اندازه کافی به یکدیگر
برای جلوگیری کردن از اصابت ضربه صاعقه نزدیک نباشند]3[.
در استاندارد  BS EN/IEC 62305-1حداکثر پیک جریان  LPLمعیاری برای طراحی تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه و
تجهیزات ( SPD (Surge Protective Deviceو حداقل جریان  LPLمعیاری جداگانه برای تعیین کردن توانایی تحمل کافی
سطوح در برابر اصابت مستقیم صاعقه است .مطابق با این استاندارد کالس های (LPS (Lightning Protection System
که در واقع سیستمی کامل با هدف کاهش خسارات فیزیکی ناشی از اصابت مستقیم صاعقه به ساختمان است ،معادل با سطوح
حفاظت در برابر صاعقه ( )LPLدر نظر گرفته می شود .جدول شماره( )2ارتباط میان  LPLو کالس های  LPSرا بر اساس استاندارد
 BS EN/IEC 62305-1نشان میدهد .در حقیقت کالس  LPS/LPLسبب تأثیرگذاری بر فاصلهی مجاز بین هادیهای نزولی
و بین حلقههای هادیها  ،فاصلهی جداسازی  ،حداقل طول الکترودهای اتصال زمین و شعاع گوی غلتان  ،ابعاد مش و زاویهی
حفاظتی میشود]8[-]3[.
LPL(Lightning

جدول شمارهی ( : )2ارتباط میان  LPLو کالس های  LPSبر اساس استاندارد BS EN/IEC 62305-1

[]7

صاعقه و روشهای طراحی و نصب سیستم حفاظت اولیه برای ساختمانها و تأسیسات

جدول شمارهی ( : )1سطوح حفاظت در برابر صاعقه برای حداکثر و حداقل جریان قابل انتظار به همراه احتمال کوچکتر و بزرگتر شدن جریان
واقعی صاعقه از مقدار حداقل و حداکثر پیک جریان صاعقه[.]8
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روشها و راهکارهای حفاظت در برابر اصابت صاعقه به ساختمانها و تأسیسات

حفاظت ساختمانها و تأسیسات بهطورکلی شامل حفاظت از جلد خارجی در برابر اصابت ضربههای مستقیم صاعقه و حفاظت
داخلی از تجهیزات نصب شده در مقابل آثار ثانویه صاعقه است ]3[.به عبارت دیگر  ،منظور از حفاظت خارجی  ،حفظ بدنه و
سازهی ساختمانها و تأسیسات از آتشسوزی  ،انهدام  ،انفجار  ،خسارتهای مکانیکی و حرارتی در اثر اصابت مستقیم صاعقه
است و منظور از حفاظت داخلی  ،تهیهی وسایل و تجهیزاتی است که به کمک آنها بتوان اثرات اضافه ولتاژهای القایی حاصل از
جریانهای صاعقه را بر روی تجهیزات داخل ساختمان را کنترل و خنثی کرد.
سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه برای محافظت از جلد خارجی ساختمانها و تأسیسات  ،بر اساس نوع عملکرد به دو
دستهی اصلی تقسیمبندی میشود که شامل صاعقهگیرهای غیرفعال ( )Passiveو فعال( )Activeاست .صاعقهگیرهای غیرفعال
هیچگونه عملگر فعالکنندهای قبل از وقوع صاعقه بهمنظور تسریع در پاسخ واکنشی ندارند و به همین دلیل غیرفعال یا ساده
نامیده میشود .بر اساس استاندارد  IEC 62305-3صاعقهگیر غیرفعال به چهار نوع میلهی ساده  ،سیم گارد و هادی مش و اجزای
فلزی سازه تقسیمبندی میشود]3[.
در صاعقهگیر فعال  ،اثر پدیدههایی همانند کرونا بهواسطهی انرژی دریافتی از منبع خارجی و یا تولید شده به صورت خودکفا
ایجاد میشود .این نوع از صاعقهگیرها به انواع مختلفی شامل اتمی  ،بادی  ،خورشیدی  ،الکترونیک خازنی -اتمسفریک
تقسیمبندی میشوند .از جمله صاعقهگیرهای فعالی که امروز در مراکز صنعتی و تجاری به وفور مورد استفاده قرار میگیرد ،
صاعقهگیر مولد برق اولیه موسوم به الکترونیک (  ESE (Early Streamer Emissionاست .این نوع صاعقهگیرها در سال 1995
توسط سازندگان فرانسوی و با استاندارد  NFC 17-102به دنیا معرفی شد .در این صاعقهگیرها از سیستمی استفاده میشود که
دارای زمان فعالسازی ( )Triggering Advance Δtبوده و در هنگام وقوع صاعقه نسبت به جذب صاعقه عملکرد سریعتری
( در حدود  40تا  60میکروثانیه) دارد .همچنین وجود زمان فعالسازی ( )Δtموجب افزایش شعاع حفاظتی در این نوع از
صاعقهگیرها میشود .تحقیقات صورت گرفته و از جمله در مؤسسهی استانداردهای برقی اروپا ( ، )CELENECبر عدم کارایی این
نوع از صاعقهگیرها تأکید و آن را مردود اعالم کردهاند و بر همین اساس نیز در ایران شرکت ملی گاز از سال  1388استفاده از
صاعقهگیرهای فعال به دلیل استقبال از خطر صاعقه برای همهی سایتهای صنعتی زیرمجموعه را ممنوع اعالم کرد.
استانداردهای تأمین و نصب تجهیزات حفاظت در برابر اصابت مستقیم صاعقه

صاعقه و روشهای طراحی و نصب سیستم حفاظت اولیه برای ساختمانها و تأسیسات
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بهطورکلی سیستمهای حفاظت در برابر اصابت مستقیم صاعقه از سه بخش اصلی شامل پایانههای هوایی  ،هادی نزولی و
سیستم زمین تشکیل شده است]9[.
بر اساس استاندارد  NFPA 780-08تجهیزات مورد استفاده در حفاظت از ساختمانها و سازهها در برابر برخورد صاعقه شامل
هادیهای صاعقهگیر  ،پایانههای هوایی  ،الکترودهای سیستم زمین و اتصاالت مورد نیاز در دو کالس  Iو  IIتقسیمبندی
میشود .کالس  Iبرای سازههایی با ارتفاع کمتر از  23متر و کالس  IIبرای سازههایی با ارتفاع بیشتر از  23متر است .جدول
شمارهی ( )3حداقل تجهیزات مورد نیاز در سیستم حفاظت از جلد خارجی ساختمانها و سازهها در دو کالس  Iو  IIرا نشان
میدهد]10[.
جدول شمارهی ( : )3حداقل تجهیزات مورد نیاز در سیستم حفاظت از جلد خارجی سازهها و ساختمانها در کالس  Iو کالس ]10[ II

 -پایانههای هوایی ( صاعقهگیرها )

بر اساس استاندارد  NFPA 780نوک پایانههای هوایی میتواند به صورت نوک تیز و یا غیر نوک تیز ( پهن ) باشد و در هر
صورت نوک پایانههای هوایی نباید ارتفاعی کمتر از  254میلیمتر باالی ناحیه و یا تجهیز مورد حفاظت داشته باشد .همچنین
پایانههای هوایی باید در خطالراس سقفهای شیبدار نصب و فاصله آنها از یکدیگر و از گوشههای سقف به ترتیب حداکثر 6
متر و  0/6متر است .درصورتیکه ارتفاع پایانهی هوایی باالی ناحیه و یا تجهیز مورد حفاظت  0/6متر و بیشتر باشد  ،فاصلهی
آنها میتواند به  7/6متر نیز افزایش یابد .از طرفی برای سقفهای مسطح و یا با شیب کم و دارای طول و عرض بیشتر از
 15متر بایستی عالوهبر پایانههای هوایی نصب شده در گوشهها  ،پایانههای هوایی اضافی بلندتری در میانهها نصب شود که
حداکثر فاصلهی پایانههای هوایی اضافی نباید بیشتر از  15متر باشد و ناحیهی تحت حفاظت باید به گونهای محافظت شود که
سطح گوی غلتان هیچگونه برخوردی با سقف مسطح و یا شیبدار نداشته باشد .در استاندارد  IECحداقل ارتفاع پایانههای هوایی
 0/25متر توصیه شده است ( ارتفاع 0/5متر ترجیح داده شده است ) و برای تأثیر بیشتر کارایی پایانههای هوایی با ارتفاع کمتر
از  0/5متر  ،فاصلهی آنها از گوشه نباید کمتر از نصف ارتفاع پایانههای هوایی باشد .همچنین در استاندارد BS 6651-1991
حداکثر فاصله مورد پذیرش نصب هادیها افقی سیستم صاعقهگیر از گوشههای ساختمانها  0/1متر عنوان شده است]10[-]3[.
شکل شمارهی ( )5و ( )6و ( )7به ترتیب ارتفاع پایانهی هوایی در دو نوع نوک تیز و پهن برای محافظت در برابر برخورد
مستقیم صاعقه از سازه و فاصلهی پایانههای هوایی از یکدیگر و از گوشههای در سقفهای مسطح بر اساس استاندارد  IECو با
طول و عرض کمتر و بیشتر از  15متر براساس استاندارد  NFPAرا نشان میدهد]3[.

شکل شمارهی ( : )5ارتفاع پایانهی هوایی در دو نوع نوک تیز و پهن برای محافظت در برابر برخورد مستقیم صاعقه به سازه بر اساس استاندارد ]10[ NFPA

از یکدیگر و از گوشههای سطح شیبدار با طول و عرض کمتر از  15متر بر اساس استاندارد ]10[-]3[ NFPA

استاندارد ]10[ NFPA

-هادیهای میانی ( نزولی ) و نگهدارندهها

هادیهای میانی استفاده شده در سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه برای ایجاد مسیری جهت تخلیهی ایمن جریان صاعقه از
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پایانههای هوایی تا سیستم اتصال به زمین هستند .برای این منظور هادیهای میانی عالوهبر تعداد زیاد مسیر موازی باید تا حد
امکان کوتاه  ،مستقیم و بدون حلقه باشد .همچنین این هادیها نباید در مسیر جریان آب و در معرض آسیبهای موضعی نصب
شوند و در مکانهایی که پتانسیل خطر در اثر لمس وجود دارد  ،باید توسط عایق  XLPEبا سطح مقطع  3میلیمتر محافظت
شوند .حداقل زاویه و شعاع خم در هادیها به ترتیب باید بیشتر از  90درجه و  20/3میلیمتر باشد .شکل شمارهی ( )8حداقل
زاویه و شعاع خم در هادیهای سیستم حفاظت در برابر اصابت مستقیم صاعقهگیر را نشان میدهد]10[.

شکل شمارهی ( : )8حداقل زاویه و شعاع خم در هادیهای سیستم حفاظت در برابر اصابت مستقیم صاعقه[]10

صاعقه و روشهای طراحی و نصب سیستم حفاظت اولیه برای ساختمانها و تأسیسات
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بر اساس استاندارد  NFPA 780حداقل تعداد هادی میانی برای انواع ساختمان و سازها دو عدد است و درصورتیکه محیط
ساختمانها و سازهها بیشتر از  78متر باشد  ،در هر  30متر باید یک هادی میانی نصب شود .همچنین هادیهای میانی به
دلیل محافظت در برابر هرگونه آسیب فیزیکی باید در فاصلهی  1/8متری باالی سطح زمین محافظت شوند و درصورتیکه این
هادیها به محیطهایی با خاک خورنده وارد شوند  ،باید توسط پوششهای مقاوم در برابر خوردگی محافظت شوند .این پوشش
از فاصلهی  0/9متر باالتر از سطح زمین شروع و تا انتهای مسیر ادامه پیدا میکند ]10[ .در جدول شمارهی ( )4و ( )5به ترتیب
جنس و فاصلهی میان هادیهای میانی مطابق با استاندارد  NFC 17-102و  IEC 62305-3نشان داده شده است .همچنین در
استاندارد  NFC 17-102سطح مقطع هادیهای میانی در انواع شکلها کمتر از  50میلیمتر مربع تأیید نشده است .بهمنظور
جلوگیری از آسیبهای ناشی از پتانسیل خطر صاعقه هنگام عبور از هادیهای میانی برای انسان ( طول قد با دست بلند شده
کمتر از  2/5متر ) هنگامیکه در زیر جان پناههای ساختمانها و سازههای با ارتفاع بیشتر از آن قرار میگیرند و همچنین برای
تعیین فاصله میان  LPSهای خارجی و قسمتهای فلزی سازهها و تجهیزات زمین شده نزدیک هادیهای میانی حداقل فاصلهی
ایمن از رابطهی شمارهی ( )1به دست میآید]15[-]3[ .
()1
در این رابطه  kiضریبی وابسته به انتخاب سطوح حفاظتی و  kcضریبی وابسته به تعداد هادیهای میانی و  kmضریبی وابسته
به جنس عایق الکتریکی و  lطول هادی میانی از نقطه تقریب ًا شروع قسمت فلزی سیستم زمین به نزدیکترین نقطهی
همپتانسیلسازی است .جدول شمارهی ( )6به ترتیب مقادیر ضرایب  kiو  kcو  kmرا نشان میدهد.
جدول شمارهی ( : )4جنس هادیهای میانی مطابق استاندارد ]15[ NFC 17-102

جدول شمارهی ( : )5فاصلهی میان هادیهای میانی مطابق با استاندارد ]3[ IEC 62305-3

جدول شمارهی ( : )6مقادیر ضرایب  kiو  kcو ]3[ km

شکل شمارهی ( : )9فاصلههای افقی و عمودی مجاز نصب الکترودها و هادیهای سیستم زمین و فاصلههای مجاز نصب همهی نگهدارندهها ،

روشهای طراحی تعیین موقعیت قرارگیری پایانههای هوایی

مسئلهی اصلی برای تعیین مکان قرار گرفتن پایانههای هوایی  ،حداقل میزان مورد انتظار جریان تخلیه و توانایی جلوگیری
سیستم حفاظتی در برابر صاعقههایی با جریان پایینتر است .شدت میدان الکتریکی با نزدیک شدن پدیدهی کرونا به سطح زمین
و یا سازه به اندازهای افزایش پیدا میکند که در نهایت منجر به تخلیه از نزدیکترین محدودهی یونیزه شدهی هوا میشود  ،به
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در استاندارد  NFPA 780فاصلهی نگهدارندههایی که هادیهای میانی را به سازهها و ساختمان متصل میکند  ،حداکثر  0/9متر
بیان شده است ]10[ .در شکل شمارهی ( )9مطابق با استاندارد  ، IEC 62306-3عالوهبر نشان دادن فاصلههای افقی و عمودی
مجاز نصب الکترودها و هادیهای سیستم زمین  ،فاصلههای مجاز نصب همهی نگهدارنندههای سیستم صاعقهگیر در سقفهای
شیبدار و مسطح نشان داده شده است .بر اساس تجربههای عملی در صورت استفاده از نگهدانندهها از جنس آلومینیوم حداکثر
فاصلهی مجاز بین آنها  1متر و برای نگهدارنده از جنس فوالد گالوانیزهی گرم  ،حداکثر فاصله  1/2متر است]8[ .
باید به این نکته نیز اشاره شود درصورتیکه سطوح حفاظتی قابل احتراق باشند و افزایش درجهی حرارت ناشی از برخورد
صاعقه از هادیهای میانی مطابق با ضمیمهی  D.4استاندارد  IEC 62305-1خطرناک نباشد  ،امکان نصب مستقیم نگهدارنده
بر روی این سطوح وجود دارد و در غیر اینصورت حتم ًا بایستی هادیهای پایین میانی با استفاده از نگهدارنده با فاصلهی 100
میلیمتر نسبت به سطوح نصب شوند]3[ .
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این محدوده فاصلهی جرقهزنی گفته میشود .در رابطهی شمارهی ( )2فاصلهی جرقیزنی نشان داده شده است .در این رابطه
 rشعاع فاصلهی جرقهزنی و جریان  Iمقدار پیک جریان ضربهی صاعقه است .همچنین این رابطه نشان میدهد که جلوگیری
از برخورد صاعقههای کوچک به سازهها توسط پایانههای هوایی بسیار دشوار از صاعقههای بزرگ است ؛ چراکه صاعقههای
کوچک برای برقراری اتصال با هوای یونیزه شدهی اطراف پایانههای هوایی باید بیشتر به سمت آنها نزدیک شوند .ازاینرو
پایانههای هوایی برای محافظت از سازها باید با فاصلهی نزدیکتری نسبت به یکدیگر نصب شوند .همچنین درصورتیکه
صاعقهگیرها به اندازهی کافی بلند نباشند  ،صاعقههای کوچک به نزدیکترین نقطه از سازه که امکان برقراری تماس را دارد ،
برخورد میکند ]3[.شکل شمارهی ( )10رابطهی فاصلهی جرقهزنی و شدت جریان پیک صاعقه را نشان میدهد]3[ .
()2
0.65^10I=r

شکل شمارهی ( : )10رابطهی فاصلهی جرقهزنی و شدت جریان پیک صاعقه[]3

با توجه به اهمیت محل نصب پایانههای هوایی در کاهش ریسک خطر برخورد صاعقه روشهای طراحی متداول و منطبق با
استاندارد  IECهمچون روش گوی غلتان  ،مش و زاویهی حفاظتی بیان شدهاند .انتخاب مکان مناسب پایانههای هوایی توسط
این روشها میتواند در نهایت منجر به نصب بهینهی هادیهای میانی و سیستم زمین مورد نیاز شود]3[.
 -1روش گوی غلتان[]8[-]3

صاعقه و روشهای طراحی و نصب سیستم حفاظت اولیه برای ساختمانها و تأسیسات
تابستان  / 1399شمارهی 105

48

روش گوی غلتان  ،روش عمومی برای طراحی سازههای هندسی پیچیده است .در این روش کرهای فرضی بر روی سازه غلتانیده
میشود و قسمتهایی از سازه که گوی با آن محدودهها تماس پیدا میکند  ،مستعد برخورد صاعقه و نیازمند حفاظت هستند و
باید پایانههای صاعقهگیر در آن مناطق نصب شوند .نصب پایانهها به شکلی است که گوی با نواحی که قب ً
ال با آنها در تماس
بوده است  ،دیگر تماسی نداشته باشد .سادگی روش گوی غلتان در این مسئله نهفته است که مقیاس بهکار رفته در این روش با
توجه به مدل ساختمان قابل تنظیم است و با بخشبندی ساختمان به نماهای متفاوت میتوان این روش را با رسم بر جهتهای
مختلف اجرا کرد و در اجرای پایانههای هوایی ممکن است از میلههای ساده  ،هادیهای مش  ،کابلهای معلق یا قسمتهای
فلزی سازه استفاده شود .گفتنی است که برای ساختمانهایی که ارتفاعی کمتر از  60متر دارند  ،احتمال برخورد صاعقه به
دیوارهای آنها کم است و بنابراین نیازی به حفاظت در برابر صاعقه برای بخشهای عمودی زیر چتر حفاظتی ندارند .لیکن
برای ساختمانهایی با ارتفاع بیشتر از  60متر بر اساس استاندارد  ، IECسیستم حفاظتی باید برای  20درصد باالیی کنارههای
ساختمان نصب شود .شکل شمارهی ( الف /ب /ج ) 11-به ترتیب طرح کلی استفاده از روش گوی غلتان در ساختمانها با
سطوح نامنظم و عمق نفوذ ( )Pگوی غلتان و سیستم پایانههای هوایی نصب شده برای حفاظت از سطح مسطح ساختمان را
نشان میدهد ]8[.همچنین روابط ( )3و ( )4به ترتیب فاصلهی بین دو پایانهی هوایی و میزان رخنهی گوی غلتان بین دو پایانهی
هوایی برای حفاظت از سطح باالیی و تجهیزات موجود در پشتبام ساختمان و جدول شمارهی ( )7و ( )8و ( )9به ترتیب حداکثر
میزان شعاع گوی غلتان بر اساس کالس  LPSو فاصلهی میان پایانههای هوایی با توجه به ارتفاع پایانهها و میزان رخنهی گوی
مطابق با کالس سطوح حفاظت در برابر صاعقه را نشان میدهد]9[-]3[ .
()3

)2^2rh-h(√2=d

در این رابطه  d ،فاصلهی بین دو پایانهی هوایی برحسب متر و  rشعاع گوی غلتان برحسب متر و  hارتفاع پایانهی هوایی
برحسب متر است .همچنین  ،رابطهی شمارهی ( )4میزان رخنهی گوی غلتان بین دو پایانهی هوایی که برای حفاظت از
تجهیزات پشتبام استفاده میشود را نشان میدهد.
()4
در این رابطه  ρ ،میزان رخنهی گوی غلتان برحسب متر و  rشعاع گوی غلتان برحسب متر و  dفاصلهی بین دو میلهی پایانهی
هوایی یا دو هادی موازی پایانهی هوایی برحسب متر است]9[-]3[.

شکل شمارهی ( : )11الف) طرح کلی استفاده از روش گوی غلتان در ساختمانها با سطوح نامنظم ب) عمق نفوذ ( )Pگوی غلتان ج) سیستم
پایانههای هوایی نصب شده برای حفاظت از سطح مسطح ساختمان[]9
جدول شمارهی ( : )7حداکثر میزان شعاع گوی غلتان بر اساس کالس  LPSو استاندارد ]11[ IEC BS EN /IEC62305-3

جدول شمارهی ( : )8فاصلهی میان پایانههای هوایی با توجه به ارتفاع پایانهها و کالس سطوح حفاظت در برابر صاعقه[]3

جدول شمارهی ( : )9فاصلهی میان میلهی پایانهی هوایی با توجه به میزان رخنهی گوی غلتان و کالس سطوح حفاظت در برابر صاعقه[]3
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-2روش حفاظتی مش

روش حفاظتی مش در ساختمانهای دارای سطوح منحنی مورد استفاده قرار نمیگیرد ؛ اما از این روش میتوان برای سطوح
غیر افقی یا دارای شکل ترکیبی استفاده کرد .به عنوان مثال  ،برای حفاظت دیوارهای عمودی ساختمانهای بلند در برابر برخورد
صاعقه و یا سطوح ترکیبی همانند پشتبام کارخانهها میتوان از این روش استفاده کرد .همچنین باید به این نکته توجه کرد که
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در سطوح ترکیبی شیبدار  ،شیب لبهی سقف محل قرار گرفتن هادیهای پایانهی هوایی نباید از  1/10متر تجاوز نماید]3[.
برای ساختمانهای با ارتفاع بیشتر از  60متر و درجهی ریسک باال توصیه به استفاده و نصب مسیر احاطه کنندهای برای
بخش باالی  80درصد ساختمان میشود که به شبکهی مش حفاظت کننده از ساختمان متصل میشود و کالس حفاظتی آن
متناسب با کالس حفاظتی اصلی ساختمان است .شکل شمارهی ( الف /ب /ج ) 12به ترتیب حجم حفاظت شده توسط شبکهی
مش مطابق با روش حفاظتی زاویه و گوی غلتان و روش حفاظت ساختمانهای مسطح و شیبدار توسط هادیهای شبکهی
مش و حفاظت 20درصد باالیی کنارههای ساختمان بلند توسط هادیهای شبکهی مش و شکل شمارهی ( )13دستورالعمل
نصب پایانههای هوایی
بر اساس استاندارد  IEC 62305-3در ساختمانهای بلند را نشان میدهد .همچنین در جدول شمارهی ( )10ابعاد شبکهی اتصال
برای روش مش با توجه به سطوح حفاظت در برابر صاعقه ( )LPLنشان داده شده است]12[.

شکل شمارهی ( : )12الف) حجم حفاظت شده توسط شبکهی مش  ،مطابق با روش حفاظتی زاویه و گوی غلتان ب) روش حفاظت ساختمان مسطح و
شیبدار توسط هادیهای شبکهی مش ج) حفاظت 20درصد باالیی کنارههای ساختمان بلند توسط هادیهای شبکهی مش[]12[-]3
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شکل شمارهی ( : )13دستورالعمل نصب پایانههای هوایی بر اساس استاندارد IEC 62305-3در ساختمانهای بلند[]8
جدول شمارهی ( : )10ابعاد شبکهی اتصال برای روش مش با توجه به سطوح حفاظت در برابر صاعقه (]3[ )LPL

-3روش زاویه حفاظتی

در واقع این روش  ،ساده شدهی روش حفاظتی گوی غلتان است و از محاسبات این روش به دست میآید .در این روش محل
قرار دادن میلههای پایانهی هوایی بهگونهای مشخص میشود که محدودهی حفاظتی مورد نظر توسط زاویهی حفاظتی احاطه
شود .کاربرد روش زاویهی حفاظتی  ،محدود به ارتفاعاتی میشود که برابر یا کوچکتراز شعاع گوی غلتان است .بهطور معمول در
مکانهایی که تنها از این روش استفاده میشود  ،چندین میلهی پایانهی هوایی برای کل سازه کافی است .برای تکمیل روش
حفاظتی مش در برآمدگیهای موجود در سطوح هموار از روش زاویهی حفاظتی استفاده میشود .این روش برای سطوح شیبدار
نیز قابل استفاده است .در این سطوح  ،میلههای پایانههای هوایی نسبت به افق عمودی نصب میشود و زاویهی حفاظتی آن
بهوسیلهی خطی که بر سطح عمود است و با نوک میله برخورد میکند بهدست میآید ]3[ .مزیت اصلی این روش  ،سادگی آن
است و نقص آن نیز غیرقابل اطمینان و مؤثر نبودن در مقایسه با روش گوی غلتان است .شکل شمارهی ( الف /ب /ج /د)14-
به ترتیب روش زاویهی حفاظتی برای سطوح مسطح و سطوح شیبدار و حفاظت ترکیبی روش مش و زاویهی حفاظتی و روش
زاویهی حفاظتی برای دکل مخابراتی ایزوله به همراه هادی میانی ایزوله را نشان میدهد .یادآوری این نکته مهم است که بر

اساس پذیرش استاندارد  ، IECفاصلهی جداسازی پایانهی هوایی از انتهای دکل  1متر و سطح مقطع هادی میانی بدون روپوش
( لخت ) برای اتصال به سیستم زمین ( مجزا موجود یا غیر مجزا  ) LPSبرابر با  50میلیمتر مربع است .همچنین در شکل
شمارهی ( )15مقدار زاویهی حفاظتی(  ) αمتناسب با ارتفاع پایانهی هوایی نشان داده شده است .به وضوح مشخص است که
زاویهی حفاظتی برای ارتفاع کمتر از  2متر تغییر نخواهد داشت]3[ .

شکل شمارهی ( : )14الف) روش زاویهی حفاظتی برای سطوح مسطح ب) روش زاویهی حفاظتی برای سطوح شیبدار ج) حفاظت ترکیبی روش مش
و زاویهی حفاظتی د) روش زاویهی حفاظتی دکل مخابراتی ایزوله به همراه هادی میانی ایزوله[]3

شکل شمارهی ( : )14مقدار زاویهی حفاظتی( )αمتناسب با ارتفاع پایانهی هوایی[]3
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از آنجاییکه صاعقه یکی از مخربترین پدیدههای طبیعی برای آسیب زدن به انسان  ،تأسیسات و تجهیزات است و میتواند در
کوتاهترین ثانیه  ،فاجعهآمیزترین آثار را ایجاد کند  ،روش ها و راهکارهای حفاظت در برابر آن الزم و ضروری است .این موضوع
از سال  1750میالدی توسط فرانکلین شروع و تاکنون ادامه دارد.
سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه برای ساختمان و تأسیسات به دو بخش حفاظت از جلد خارجی و حفاظت داخلی
تقسیمبندی میشوند .در واقع سیستم حفاظت از جلد خارجی وظیفهی محافظت از بدنه و سازهی ساختمانها و تأسیسات از
آتشسوزی  ،انهدام  ،انفجار  ،خسارتهای مکانیکی و حرارتی در اثر اصابت مستقیم صاعقه را بر عهده دارد و سیستم حفاظت
داخلی  ،تهیهی وسایل و تجهیزاتی است که به کمک آنها بتوان اثرات اضافه ولتاژهای القایی حاصل از جریانهای صاعقه را بر
روی تجهیزات داخل ساختمان کنترل و خنثی کرد .از طرفی  ،سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه برای محافظت از جلد خارجی
ساختمانها و تأسیسات بر اساس نوع عملکرد به دو دستهی اصلی تقسیمبندی میشود که شامل صاعقهگیرهای غیرفعال
( )Passiveو فعال ( )Activeاست .تحقیقات صورت گرفته و از جمله در مؤسسهی استانداردهای برقی اروپا ( ، )CELENECبر
عدم کارایی صاعقهگیرهای فعال تأکید و آن را مردود اعالم کرده است و شرکت ملی گاز ایران نیز از سال  1388استفاده از این
صاعقهگیرها را به دلیل استقبال از خطر صاعقه برای همهی سایتهای صنعتی زیر مجموعه ممنوع کرده است.
در این مقاله ضمن بیان چهار سطح حفاظت در برابر صاعقه و معرفی قوانین پایهی طراحی بر اساس  LPLبه ارتباط میان
 LPLو کالس  LPSپرداخته شده است .همچنین استانداردهای تأمین و نصب تجهیزات حفاظت در برابر اصابت مستقیم صاعقه
بر اساس استانداردهای  IEC ، BSو  NFPAو  NFCبه تفضیل مطرح و روشهای و راهکارهای حفاظت در برابر اصابت مستقیم
صاعقه به ساختمانها و تأسیسات بررسی شده است .در این راستا به دلیل اهمیت محل نصب پایانههای هوایی در کاهش ریسک
خطر برخورد صاعقه روشهای طراحی متداول و منطبق با استاندارد  IECهمچون روش گوی غلتان  ،مش و زاویهی حفاظتی
نیز مطرح شده است .هرچند در میان این روشها  ،روش گوی غلتان جامعترین روش طراحی و روش مشبندی برای حفاظت
سطوح صاف و روش زاویهی حفاظتی تنها برای فاصلههای عمودی محدود مناسب است و بهکارگیری همزمان هر سه روش
برای بخشهای مختلف سیستم صاعقهگیر یک سازه نیز وجود دارد.
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