
 الصواعق 

الصاعقة عبارة عن تفريغ ىائل للشحنة الكهربائية بُت غيمة وأخرى أو بُت غيمة واألرض, عندما يكوف       
الوسط بينهما مشبع بالرطوبة. تكوف الصاعقة بالبداية على شكل جبهة مشحونة كهربائياً, مث تتقدـ ببطء ضلو 

ينة, تتقدـ ىذه القناة أكثر فأكثر حىت تصل األرض مؤينة بطريقها اذلواء احمليط, شلا يسبب تشكل بداية لقناة متأ
شحنة القناة (سا/كم041), بعدىا تتفرغ وبسرعة ىائلة )برج عاؿ أو القط معدين مثاًل(ألقرب نقطة أرضية

  مسببة ىزة ميكانيكية كبَتة.

 

سبق  قد تؤدي الصواعق إىل أضراٍر ماديٍة كبَتٍة ومكلفٍة للغاية, ناىيك عن أضرارىا احملتملة على البشر, فقد
وتسببت حباالٍت من الوفيات, ومن الطبيعي مع وجود كل ىذه ادلخاطر أف تتواجد تقنياٌت وابتكاراٌت للحماية 

 من سلاطر الصواعق الطبيعية, وبالفعل؛ فإّف مانع الصواعق كاف احلل واجلواب.

 تعريف مانع الصواعق

مانع الصواعق ىو قضيٌب معدينّّ )عادًة من النحاس( حيمي البناء الذي يتواجد عليو من أضرار الربؽ      
والصواعق عن طريق اعًتاضها وتوجيو تياراهتا وتشتيتها يف األرض, وألف الصواعق دتيل إىل ضرب أعلى شيٍء يف 

لها باألرض بواسطة كبالٍت ا حبيث يتم توصيادلنطقة عادًة ما يتم وضع ادلوانع على قمة ادلباين وعلى طوؿ أطرافه
منخفضة, ويف حالة ادلباين بشكٍل خاص فيتم اعتبار الًتبة على أهنا األرض للمانع, وبالنسبة للسفن يتم  مقاومة

 االعتماد على ادلياه.



عن األجزاء يوفر مانع الصواعق وموصالت التأريض ادلرتبطة بو احلماية من ضربات الربؽ؛ ذلك أهّنا حترؼ التيار 
غَت ادلوصلة للبناء أو اذليكل احملمي, شلا يسمح لو باتباع ادلسار األقل مقاومًة ومير بطريقٍة غَت ضارٍة عرب ادلانع 

 والكابالت.

إف ادلوانع تقدـ محايًة عاليًة للمواد غَت ادلوصلة اليت تسخن مبرور التيار الكهربائي عربىا شلا يؤدي إىل نشوب حريٍق 
 ى.وأضراٍر أخر 

قدـ( يوفر مانع الصواعق سلروطًا من احلماية دتتد مبا  011مًتًا )حوايل  21يف اذلياكل اليت يقل ارتفاعها عن 
مًتًا فقط من قاعدة  21يل يعادؿ ارتفاعو عن األرض, أما يف ادلباين األطوؿ دتتد منطقة احلماية على بعد حوا

 لاذليك

 قكيفية عمل مانعة الصواع

فصل ّم وسائل محاية اإلنساف من اخلطر الناجم عن حدوث الصواعق يف تعدُّ مانعُة الصواعق إحدى أى     
, ويف شىت بقاع العامل, ويظهر خطر الصواعق من خالؿ الكمّية الكبَتة من الشحنة الكهربائية اليت حتملها, الشتاء

ـُ هبا الصاعقة عند حدوثها, أّما كيفّية عمل مانعة الصواعق فتكوف كما  واليت يتم تفريغها يف األجساـ اليت تصطد
 يأيت. 

يتمُّ صناعة مانعة الصواعق من مواد معدنية, وتكوف على شكل رأس مدبب أعلى القطعة ادلعدنية اليت يتم        
تثبيتها يف البنايات العالية, وتتم من خالؿ ىذه األداة عملية تفريغ الشحنات الكهربائية عن طريق وجود اخلواّص 

وىذا ما جيعُل الشحنات تتوزع بشكل  الكهربائي,للتيار نات الكهربائية يف ادلواد ادلوصلة الفيزيائية حلركة الشح
منتظم على السطح اخلارجي للمواد ادلوصلة, األمر الذي جيعل الرأس ادلدبب الذي حيتوي على التقوسات األكرب 

 حيمُل أكرب كمية من الشحنات اليت حتتوي عليها الصاعقة عند حدوثِها. 

ّد من التأثَِت التدمَتّي الذي مُيكن للصاعقة إحداثو, من عنَد حدوِث الصاعقِة تعمُل مانعة الصواعق على احل
خالِؿ امتصاص صدمة الصواعق الكهربائية, وتفريغها باألرض بداًل من انتشار الشحنة الكهربائية اذلائلة اليت 
حتويها الصواعق على ادلباين أو األشخاص ادلوجودين يف موضع حدوثها, وىذا ما يسّمى مببدأ التأريض الذي 

وضع يف العديد من األجهزة الكهربائية اليت حتتاج إىل طاقة كهربائية عالية لتشغيلها, حىت يتم تفريغ الشحنات يُ 
 الكهربائّية الزائدة يف األرض بداًل من انتقاذلا إىل اإلنساف, وتأثَتىا على صحتو بشكٍل سليّب. 
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 قمعلومات عامة عن الصواع

  4كيلو أمبَت, وتنقل ما يعادؿ   21ىناؾ صواعُق تكوف زُلمَّلة بالشحنات السالبة, وحتتوي ما قيمتو       
جوؿ من الطاقة الكهربائية, أّما بالنسبة للصواعق اليت تكوف زلملة بالشحنات  411كولومات كهربائّية و 

أضعاؼ قوة الصواعق اليت  01أمبَت كهربائّي, وىذا ما يعادؿ  211ا قيمتو الكهربائية ادلوجبة, فإهّنا حتوي م
 حتتوي على شحنات سالبة. 

ميكرو ثانية, وتصل درجة حرارة اذلواء يف ادلناطق  21تدوـُ مّدة الضربات الناجتة عن الصواعِق الكهربائّية ما قيمة 
ىذا ما يعادُؿ ثالثَة أضعاؼ درجة حرارة سطِح درجة فهرهنايتية, و  25111القريبة من حدوث الربؽ ما يساوي 

الشمس, وىنا يظهُر األثُر التدمَتّي اذلائل الذي ميكُن للصاعقِة أف تؤثّر بو على ما تصيبو, ليربَز دور مانعة 
 الصواعق يف احلّد من ىذه اآلثار ادلدّمرة

 آلية عمل مانع الصواعق

ق, بالقوؿ أهنا زلطٌة ىوائيٌة توفر عإلمكاف عن طريقة عمل موانع الصوانستطيع أف نتحدث باختصاٍر قدر ا       
محايًة خارجيًة للمبٌت أو اذليكل من تأثَتات الصواعق ادلباشرة, وحلدوث ذلك جيب تثبيت قضيب الربؽ دائًما على 

كوف بدوره مسؤواًل عن التقاط الربؽ والصواعق عند أعلى نقطٍة يف ادلبٌت أو اذليكل الذي ضلتاج إىل محايتو وسي
 وصوذلا إىل األرض وإدارهتا بأماٍف.

من أجل التقاط ىذا التفريغ من الصواعق, حيتوي قضيب الربؽ على طرؼ وجسم معدين متصالف بواسطة شبكة 
حيث يتبدد ” ( ئيةوحدة لقياس ادلقاومة الكهربا“أـو  01توصيل بنظاـ التأريض ذو مقاومٍة منخفضٍة )أقل من 

 تفريغ الربؽ.

 



يف ظروؼ العاصفة حيدث جهٌد كهربائيّّ عايل بُت نظاـ األرض والغيـو بسبب العدد الكبَت من الشحنات 
الكهربائية ادلوجودة يف قاعدة الغيـو وعلى األرض, وىذا اجلهد العايل ىو ما يؤدي إىل بدء االنطالقة األوىل من 

 و )بآليٍة تشبو احلفر( اذلواء العازؿ بُت الغيـو واألرض.الشعاع والذي سوؼ يشق يف طريق

يُنتج احلقل الكهربائي العايل يف تلك ادلنطقة ادلعينة دورة شحنات كهربائية تصاعدية يتلقاىا جسٌم مانٌع الصواعق 
  ويقـو بتفريغها يف األرض.

 الصاعقية ادلخًتع األوؿ للموانع

ٌع يدعى خالؿ يوـٍ عاصٍف يف فيالدلفيا األمريكية, قاـ عامٌل سلًت  0641يف اخلامس عشر من يونيو عاـ      
بتفجَت طائرٍة ورقيٍة بإطاٍر معدينٍّ مربوط بسلٍك حريريٍّ قاـ بإدخاؿ مفتاٍح معدينٍّ بو من قبل,  بنجامُت فرانكلُت

ير وصلت الكهرباء إىل ادلفتاح والحظ مرور وبفضل تلك التجربة دتكن من مالحظة أنو من خالؿ خيط احلر 
 الشرارات الكهربائية.

واستطاع بعدىا أف يؤكد أف ادلفتاح ادلعدين كاف مشحونًا بالكهرباء الساكنة, وأثبت أف الغيـو كانت مشحونًة  
 كهربائيِّا وأف ضربات الربؽ كانت عبارًة عن تصريفاٍت كهربائيٍة كبَتٍة.

كما أمساىا عندما خترج من السحب وتعثر ” النَتاف الكهربائية“بت الصاعقة أو اكتشف فرانكلُت أنو إذا ضر 
على قناٍة معدنيٍة يف طريقها إىل األرض, أهنا ستبقى ىناؾ وتبدد, ونتيجًة لتلك التجربة اجملنونة بعد عاـٍ واحٍد يف 

وأصبحت تلك الطائرة ”مانعة فرانكلُت“وأصبحت تدعى بشكل اخلاص  مانعة الصواعقةاكتشف  0642سنة 
  األكثر شهرًة يف التاريخ. –ادلستخدمة يف التجربة  –الورقية 

 احلاجة إىل مانع الصواعق يف ادلنزؿ

ميكن أف يتسبب الربؽ والصواعق اليت يصيب أحد ادلنازؿ يف حدوث حرائق خطَتة وكذلك تلف كهربائي        
ة واإللكًتونيات ادلختلفة, ولكن رغم ذلك ليس كل منزٍؿ حيتاج إىل احلماية من الصواعق, فهذا لألجهزة ادلنزلي

يتوقف على البيئة اليت يعيش هبا الشخص إف كانت معزولًة عن حاالت الصواعق الكثَتة أـ العكس, فسكاف 
مشهورٍة بكثرة األمطار  والياٍت الواليات ادلتحدة مثاًل حباجٍة ماسٍة إىل مثل ىذه التقنيات, وخصوًصا من يقيم يف

 والصواعق وما إىل ذلك.

ىذا وىنالك بعض األمور جيب أخذىا يف احلسباف أيًضا, فإف كنت تقطن يف منطقٍة تتعرض لعواصف رعديٍة 
متكررٍة فمن األفضل أف تفكر يف عوامل عديدٍة متعلقة بأجهزة مانع الصواعق فمثاًل من األفضل أف تضع ادلانعة 
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وأعلى البناء, وهبذه احلالة تبعد الصواعق بالكامل عن منزلك, ومن الضروري أف تتذكر أف لكل مانعٍة  على قمة
 قدرًة على محاية البناء الذي تقف عليو وأيًضا األبنية اجملاورة حسب معدؿ امتدادىا وتأثَتىا

 تنقسم مانعات الصواعق إىل ثالثة أنواع موضحة كااليت:

و باحملطات الكهربائية حيث ختضع لنظاـ احلماية الصاعقية بصرؼ النظر عن مكاف ( مانعات الصواعق اخلاص0
 تواجدىا.

( مانعات الصواعق اخلاصة بادلناطق العمرانية ادلتكاملة حيث تظهر أمهيتو تواجد األبنية شاىقة االرتفاع حيث 1
 قية.يتم وضع مانعة الصواعق عليها وتعمل بدورىا كمظلة واقية من التأثَتات الصاع

( مانعات الصواعق اخلاصة بادلناطق الصحراوية فإنو ال توجد أبنية مرتفعة ولذلك تكوف األبنية ادلنخفضة 2
 اإلرتفاع عرضة خلطر الصواعق وحلمايتها يتم وضع أجهزة احلماية فوؽ مآذف ادلساجد وأبراج ادلراقبة العالية.

 أنواع األبر ادلستخدمة يف احلمايات الصاعقية :

 األبر العادية : وىي األكثر شيوعاً, مصنوعة من النحاس أو من خالئط ذات ناقلية كهربائية عالية -0

األبر ادلشعة: عبارة عن حجرة حتوي مواد مشعة, فيها فتحة لدخوؿ وخروج اذلواء, حيث تعمل ادلادة ادلشعة  -1
 واء احمليط شلا يسبب مصيدة للصاعقة وطريق أسهل الستقطاهبا.على تأيُت ذرات اذل

 
 تأريض مانعات الصواعق

ال جيب أف يتم تأريض أنظمة احلماية من الصواعق بشكل منفصل عن األرضية األخرى. جيب أف يتم إنشاء      
احمللية. خالؼ ذلك , قد يتأثر مصنعنا بسبب االختالفات يف ادلقاومة. يف ادلصنع من خالؿ إمكانات  ترتيبات

بشكل مشابو لشبكة تأريض  اد التأريض مانعة للتآكل.مرة أخرى , جيب التأكد من أف مانعة الصواعق ومو 



 مًت تغرس1التجهيزات الكهربائية فإف شبكة تأريض مانعات الصواعق عبارة عن أوتاد معدنية بأطواؿ وسطية 
بشكل عامودي باألرض أو دتدد أفقيًا على شكل أرجل األوزة يف حاؿ كانت األرض حتوي صخور. ويف مجيع 

. 01تتجاوز قيمة مقاومة الػاريض  احلاالت جيب أف ال  أـو

 

جيب إجراء قياس قضيب الربؽ بانتظاـ , دتاًما مثل صيانة قضيب الربؽ. إذا جتاوزت نتيجة القياس القيمة ادلوصى 
هبا , يتم تقليل ادلقاومة عن طريق اإلضافة. استخداـ ادلواد الكيميائية دلقاومة التأريض ىو نتيجة مؤقتة. جيب 

  من ذلك.استخداـ قضباف إضافية بدالً 

 
 جيب فحص منشآت قضيب الربؽ بشكل دوري مرة واحدة على األقل يف السنة.• 
 يتم اختبار قضيب الصواعق للمقاومة الكهربائية.• 
 حتقق من قوة قضيب الصواعق وحتقق شلا إذا كاف ادلصيد صدئًا أـ ال.• 
نعة الصواعق. )تشديد فضفاضة , وإال فإنو قد يسبب حتقق من نقاط اتصاؿ ادلوصالت السفلية باستخداـ ما• 

 احلريق.(
 حتقق من ادلوصالت التأريض على القطبُت.• 
 حتقق من إدراج إذا كاف ىناؾ أي ادلوصالت أسفل.• 
حتقق من استمرارية ادلوصالت السفلية , إذا كاف ىناؾ انقطاع أو أي نتوء , جيب تشديد أطراؼ التوصيل • 

 النحاسية.
 مًت فوؽ سطح األرض. 1حص طرؼ االختبار )القياس( , الذي جيب أف يكوف يتم ف• 

 ادلقياس

جيب عدـ وضع أسس قضيب الربؽ ومجيع األجهزة األخرى بشكل منفصل. مت بناء شريط متساوي اجلهد ويتم • 
ي دمج مجيع األرض يف ىذا بسبار. األكثر مالءمة ىو جعل التأريض وتوصيل التأريض بشريط بسبار متساو 

 اجلهد.



إذا مل يكن ذلك شلكًنا , فيمكن تثبيت قضيب التأريض بداًل من ورقة. جيب أف يتم ذلك بالنظر إىل سطح • 
 التالمس ادلهم يف التأريض ومقاومة التأثَتات ادلسببة للتآكل.

 
 جيب أف تباعد قضباف التأريض ضعف طوؿ القضيب , وإذا أمكن , على شكل أقداـ الغراب.• 
سم حتت سطح األرض. وذلك ألف سطح الًتبة يف  04-01قضباف التأريض ببعضها على األقل جيب توصيل • 

 سم. 4فصل الشتاء ميكن أف يتجمد حىت 

 
ميكن توصيل قضيب التأريض بطريقتُت للموصالت السفلية. األوؿ ىو طريقة حلاـ باحلرارة. يتم إشعاؿ قالب • 

ب , ويف هناية االحًتاؽ , يتم حلاـ قضيب التأريض وادلوصل من اجلرافيت عن طريق وضع أكسيد النحاس يف القال
السفلي مًعا , وحتدث االنقسامات يف ىذه اللحامات مبرور الوقت بسبب عدـ الدقة يف ىذه الطريقة. والثاين ىو 
طريقة زلطة إضافية. يتم تشديد قضيب التأريض وادلوصالت السفلية بكتلة طرفية إضافية بسماكة جدار كافية , 

يتم فقط إضافة البيتومُت والطالء الزييت وما إىل ذلك بداًل من ادلفصل. محاية ضد األكسدة واآلثار الضارة اليت و 
 من شأهنا أف دتنع ادلقاومة االنتقالية.

 
لقياس مقاومة األرض ؛ يتم فصل ادلوصالت السفلية من زلطة االختبار , ويتم قياس ادلقاومة باستخداـ • 

 ميغاواط التأريض.

 
 أـو نتيجة لقياس التأريض. 01جيب أال تتجاوز قيمة ادلقاومة  •

 
 أـو , ميكن خفض ادلقاومة عن طريق قيادة الشريط اإلضايف. 01إذا جتاوزت مقاومة التأريض دلوصل الصواعق • 
 لبيئةيتم بيع مواد كيميائية سلتلفة يف السوؽ لتقليل مقاومة التأريض. ضلن ال ننصح بتأثَتات التآكل وتلويث ا• 

 

 

 

 



التأريض حساب ادلقاومة   

العامودية مقاومة التأريض للقضباف الفردية : 

R = ρx (ln (2L / a) -1) / (2 × 3.14xL) 

 : مقاومة التأريض للقضباف ادلتوازية

R = ρx (ln (2L / A) / (2 × 3.14xL) 

 :أين

L = , طوؿ القضيب يف عداد األرض  
a = نصف قطر قضيب القياس  
ρ = مقاومة األرض , أـو مًت  

A = √ (axs)  
 

 لتأريضطريقة حساب مقاومة ا

 

يصنف ادلهندسوف التأريض عادة إىل صنفُت أساسيُت يندرج حتت كل منهما أقساـ أو أنواع فرعية من التأريض , 

تأريض ادلنظومة و التأريض الوقائي . يقصد بتأريض ادلنظومة أجياد اتصاؿ بُت ادلوصالت احلاملة للتيار و األرض 

بائية . و يقصد بالتأريض الوقائي أجياد اتصاؿ باألرض مع األجزاء يف نقطة أو أكثر من منظومة القوى الكهر 

 ادلعدنية غَت احلاملة للتيار عادة , و يطلق على ىذا النوع من التاريض ) تأريض األجهزة ( . 

( على عملية التاريض و ذلك على أساس أهنا عملية توصيل باألرض . و  earthingيطلق األوربيوف لفظ ) 

و لفظ  groundذلك . فاف اخلربة و ادلواصفات األمريكية تفرؽ تفريقاً واضحاً بُت لفظ على العكس من 

earth يعترب األمريكيوف أف اللفظ األدؽ يف االستعماؿ ىو لفظ .grounding  حيث انو يشَت إىل وجود ,

ليس تقاس بالنسبة لو مجيع اجلهود األخرى . و ىذا اجلسم  reference voltageجسم لو جهد مرجع 

بالضرورة ىو األرض. فعملية التاريض داخل السيارة مثاًل ىي يف الواقع عملية توصيل جبسم السيارة , و عملية 



التاريض يف طائرة أو حىت يف قمر صناعي ىي توصيل جبسم الطائرة او جبسم القمر الصناعي و على ذلك فاف 

سم الذي مير فيو التيارات عن طريق التوصيل يف مجيع ادلواصفات و ادلراجع األمريكية تعٍت اجل groundلفظ 

فيستعمل للداللة على األرض  earthالكهربائي معو و الذي يعترب جهده صفراً بالنسبة لباقي ادلنظومة . أما لفظ 

 ذاهتا 

 

 system groundingتاريض ادلنظومة 

توي على اتصاؿ متعمد على ادلنظومة اليت الحت ungrounding systemيطلق اسم ادلنظومة غَت ادلؤرضة 

باألرض عن طريق توصيل نقطة التعادؿ مثالً باألرض أو عن طريق استخداـ طرؽ معينة للحصوؿ على مسار 

ارضي . التوجد منظومة كهربائية معزولة عزاًل كامالً عن األرض . إف ىذا يرجع إىل اف أي موصل لو سعة 

capacitance ع جهد ىذا ادلوصل عن جهد األرض دتر تيارات بالنسبة لألرض . و على ذلك فعندما يرتف

سعوية بُت ادلوصل و األرض . ميكن تبعاً دلا سبق اعتبار أف ادلنظومة غَت مؤرضة ىي يف الواقع منظومة مؤرضة 

 .  capacitive-ground systemبواسطة مكثفات 

تًتؾ  neutralلتعادؿ كانت معظم منظومات القوى الكهربائية غَت مؤرضة يف ادلاضي , حيث كانت نقطة ا

معزولة . و مع زيادة التطور الذي حدث يف تلك ادلنظومات . سواء من حيث كمية األمحاؿ أو عدد األجهزة 

ادلوجودة يف ادلنظومة أصبح تشغيل ادلنظومة بنقطة التعادؿ ادلعزولة امرأ غَت مقبوؿ سواء من ناحية امن اإلفراد و 

التشغيل . و مع زيادة متطلبات الطاقة و أمهية استمرارية التشغيل أصبحت سالمة األجهزة أو من ناحية متطلبات 

عملية تشغيل ادلنظومة ادلؤرضة ىي اخلربة السائدة يف مجيع أضلاء العامل . أال انو جيب القوؿ بأنو من اخلربة ادلعموؿ 

ل اليت حتدد اختيار التاريض هبا وجود أجزاء يف ادلنظومة غَت مؤرضة للوصوؿ إىل أداء معُت و ميكن تلخيص العوام

 من عدمو فيما يلي :

 أوال: استمرارية اخلدمة 

أثبتت التجربة الطويلة أف ادلنظومات ادلؤرضة أكثر استمرارية من تلك الغَت مؤرضة , حيث تزود ادلنظومة ادلؤرضة 



 انتقاء كامل بأجهزة محاية أكثر حساسية و دقة ميكنها حتديد أي خطأ حيدث يف ادلنظومة و فصلو عنها ب

 

 ثانياً: سلاطر ارتفاع اجلهد 

% 062ينشأ عن حدوث قصر أرضي بُت أحد األوجو و األرض ارتفاع يف اجلهد الوجهُت السليمُت يصل إىل 

أذا كانت ادلنظومة غَت مؤرضة , بينما ال حتدث تلك الظاىرة يف حالة تأريض نقطة التعادؿ . أف ىذا االرتفاع يف 

 يتسبب يف أتالؼ كثَت من األجهزة و اآلالت جهد الوجو يتسبب يف اهنيار العوازؿ الكهربائية ادلستعملة . كما 

 ثالثا: أمكانية منظومات احلماية 

ادلنظومات غَت ادلؤرضة ال حتتوي على مركبات التتابع الصفري للتيار او اجلهد , و على العكس من ذلك فاف 

هزة احلماية تاريض نقطة التعادؿ يسمح بوجود مسار لتيار الصفري . أف ىذا جيعل تصميم و ضبط و أداء أج

أكثر دقة و أسهل يف التشغيل, كما يعطي أمكانية اكرب يف حتقيق خطة تنسيق احلماية بأكرب قدر شلكن من 

 االنتقاء. 

 رابعاً: القوس الكهربائي 

حتدث ظاىرة القوس األرضي عند حدوث قصر بُت الوجو و األرض , حيث يتولد قوس كهربائي بينهما عند 

 خطراً على االفراد و ادلنشات و ال حتدث ىذه الظاىرة يف ادلنظومات ادلؤرضة .نقطة اتصاذلما شلا يسبب 

 خامساً : أمكانية التاريض الوقائي 

تسهل عملية تاريض ادلنظومة عمليات التاريض الوقائي و تاريض األجهزة , حيث يتكوف مسار سهل بُت 

صر ارضي يساعد يف خفض قيمة جهد الكًتودي منظومة التاريض الوقائي و منظومة القوى أثناء حدوث ق

 اللمس . 

 

 

 



 

 تعاريف و مالحظات مهمة يف عملية التاريض

. الشبكة األرضية:ىي رلموعة ادلوصالت اليت يتم بواسطتها إجياد اتصاؿ كهربائي جيد بُت األجزاء و اذلياكل 0

 ادلعدنية ادلكشوفة وبُت كتلة األرض.

( اليت تدفن أو تغرز يف Electrodesالت أو األقطاب )(:ىو رلموعة من ادلوصEarth Pit. األرضي )1

األرض حبيث توفر دتاسا جيدا و بأقل مقاومة شلكنة مع الًتبة احمليطة هبا و بذلك تشكل واسطة االتصاؿ بُت 

 أجزاء الشبكة األرضية األخرى وكتلة األرض.

رلموعة ادلعدات و  (:ادلوصل الرئيسي الذي يربطMain Earting Lead. موصل األرضي الرئيسي )2

 األجهزة الكهربائية إىل األرضي.

(:ادلوصل الذي يربط بُت ىيكل أو حاوية اجلهاز أو ادلعدة الكهربائية إىل Bonding Lead. موصل الربط )3

 موصل األرضي الرئيسي.

( Neutral Point(:وىو تأريض نقطة احليادي )Functional Earthing. التأريض الوظيفي )4

 ( حملوالت التيار وذلك ألسباب تشغيلية. Common Pointsقدرة و تأريض النقاط ادلشًتكة )حملوالت ال

(:ويستخدـ لغرض ضماف تسرب الشحنات ادلستقرة اليت تتولد Static Earthing. التأريض الستاتيكي )5

ويات واألوعية واخلزانات يف احلاويات و األوعية و اخلزانات نتيجة تصادـ السوائل اذليدروكاربونية جبدراف تلك احلا

أثناء التحميل أو التفريغ حيث إف توفر تأريض جيد يؤدي إىل تسرب الشحنات ادلتولدة إىل األرض وعدـ تكوف 

 جهد خطر على تلك األوعية و اخلزانات و احلاويات.

(:ويستخدـ لغرض Lightening Protection Earting. التأريض لغرض احلماية من الصواعق )6

لتيارات العالية جدا اليت تنتج عند حدوث تفريغ كهربائي ناتج عن الصواعق وبذلك تتم محاية ادلنشآت تسريب ا

 من أخطار احلريق و الدمار الذي ميكن أف ينتج عند عدـ وجود محاية من الصواعق.

 



 

 

 ادلبادئ العامة لتصميم الشبكة األرضية: 

ادلتجاورة وكذلك بينها واألرض من ناحية أخرى ويكوف ذلك  . تقليل فرؽ اجلهد بُت األجزاء ادلعدنية ادلكشوفة0

( بُت األجزاء ادلعدنية ادلتجاورة من ناحية وكذلك Equi Potential Bondingبالربط متساوي اجلهد )

ربطها بشبكة أرضية بشبكة أرضية ذات مقاومة كهربية واطئة قدر اإلمكاف من ناحية أخرى حيث يؤدي ذلك إىل 

( و بالتايل إىل محاية األشخاص Touch  &Step Voltageاس وكذلك جهد اخلطوة )تقليل جهد التم

 من الصعقات ادلميتة.

. تقليل شلانعة القطب األرضي يكوف ذلك باستخداـ موصالت للشبكة األرضية ذات حجـو مناسبة جتعل 1

ا وأعماؽ دفنها ومناطق دفنها مقاومتها قليلة إضافة إىل اختيار نوع أقطاب األرضي ادلدفونة يف الًتبة وأعدادى

 حبيث توفر أقل مقاومة شلكنة إىل كتلة األرض.

أف تقليل شلانعة دائرة العطب األرضي تؤدي بالنتيجة إىل سرياف تيارات عالية خالذلا عند حدوث دتاس للدائرة 

وبالتايل إىل  الكهربائية مع األرض وىو ىدؼ نسعى إليو حيث يؤدي ذلك إىل حتسس أجهزة احلماية الكهربائية

قيامها بقطع التيار عن اجلزء ادلعطوب أي عزلو عن األجزاء السليمة من الدائرة الكهربائية وخالؿ وقت قصَت جدا 

فتوفر احلماية الكافية للتأسيسات من اإلعطاب و احلرائق ومحاية األشخاص من خطر الصعقة الكهربائية. إف زمن 

الواحدة وبضع ثواين ويتناسب عكسيا مع مقدار تيار العطب األرضي القطع يًتاوح عادة بُت جزء من الثانية 

 وجهد التماس.

 أف األجزاء الرئيسية دلمانعة دائرة العطب األرضي تتكوف شلا يلي:

:تكوف شلانعة دائرة العطب األرضي فيها من مقاومة موصالت الدائرة و TTيف منظومة كهربائية من نوع  -0

قاومة واطئة جدا عادة, مث مقاومة أقطاب األرض عند كل من جهة ادلصدر موصالت الشبكة األرضية ىي م

)مقاومة نقطة احليادي للمحولة إىل األرض ( وجهة ادلستهلك, ويفًتض أف تكوف مقاومتها قليلة )جزء من األـو 

طبيعة لغاية بضع أومات( أف كانت أقطاب األرضي حبالة جيدة, وأخَتا مقاومة منطقة العطب وتتبع مقاومتها 



ونوع العطب. يف ىذا النوع من ادلنظومات تشكل مقاومة األقطاب األرضية اجلزء األكرب من ادلقاومة الكلية لدائرة 

 العطب األرضي, لذا تلعب دورا رئيسيا يف فعالية شبكة األرضي ككل ويتطلب االىتماـ مبراقبتها وصيانتها دوريا.

وف دائرة شلانعة العطب األرضي ىنا كليا من موصالت الدائرة : تتكTNيف منظومة تغذية كهربائية من نوع  -1

و موصالت الشبكة األرضية إضافة إىل منطقة العطب دوف االعتماد على مقاومة أقطاب األرضي, لذا تكوف 

أجهزة احلماية الكهربائية يف الدوائر الكهربائية ادلرتبطة هبذه ادلنظومات ذات حتسس وفعالية أكرب يف عزؿ دوائر 

 . TTلعطب األرضي من شلاثلتها يف منظومات من نوع ا

 طرؽ التاريض

يتضح شلا سبق أف تاريض ادلنظومة أصبح أمرا ضروريا يف عمليات تصميم و أداء و محاية منظومات القوى 

 -الكهربائية . ميكن عمل التاريض بُت نقطة التعادؿ و األرض بإحدى الطرؽ اآلتية :

 (  solid groundingأوال : تاريض ادلباشر ) 

و يتم فيو التوصيل بُت نقطة التعادؿ و األرض مبوصل دوف وجود أي معاوقة بينهما . و يكوف يف ىذه الطريقة 

مقاومة ارضي اقل ما ميكن ولكنو سئ عند حصوؿ عطل ارضي بسبب تدفق تيار عايل يف حاؿ العطل قد يسبب 

 قي األطوار الصاحلة عند حصوؿ عطل يف احد األطوارعطل احملولة وكذلك ىناؾ مشكلة وىي صعود فولتيات با

 

 (  resistance groundingثانيا : تاريض مبقاومة ) 

( .  R>>Xو يكوف فيو التوصيل بُت نقطة التعادؿ و األرض من خالؿ معاوقة معظمها عبارة عن مقاومة ) 

رارة يف ادلقاومة وحجمها و يتم و يكوف فيها مقاومة ارضي عايل لغرض حتديد تيار العطل مع وجود مشكلة احل

 حساب ىذه ادلقاومة حسب القانوف التايل

R=1/Cr+Cs+Ct 

 ( ىي متسعات األطوار الثالثة إىل األرض  Cحيث دتثل ) 

 (  reactance groundingثالثا : تاريض مبفاعلة ) 

( .  X>>Rاعلة ) و يكوف فيو التوصيل بُت نقطة التعادؿ و األرض من خالؿ معاوقة معظمها عبارة عن مف



و يكوف يف ىذه الطريقة شلانعة ارضي متوسطة بُت األرضي ادلفتوح واألرضي الصلب مع مالحظة السعر أعلى من 

 ادلقاومة وخصائص أفضل منها

 (  arc-suppression coilرابعا : تاريض عن طريق كابح للقوس ) 

و ميكن تنغيمو على رنُت مع سعة ادلنظومة  يوضع بُت نقطة التعادؿ و األرض reactorو ىو عبارة عن مفاعل 

 .القوس الكهربائي الناتج من القصرعند حدوث القصر األرضي. ميكن بذلك كبح 

 

 خامسا : التاريض باستخداـ زلوالت التاريض 

يستخدـ زلوؿ زجزاج للحصوؿ على نقطة تعادؿ للمنظومة يف حالة عدـ وجود مثل ىذه النقطة كما يف حالة 

تا مثال . و يسمى ىذا احملوؿ مبحوؿ التاريض حيث يتم بعد ذلك توصيل نقطة تعادلو باألرض . و توصيلة الدل

 .ميكن كذلك استخداـ زلوؿ صلمة / دلتا يف عملية احلصوؿ على نقطة التعادؿ 


