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الخالصة
تم تخصيص هذا العمل لتطوير نموذج محاكاة لنظام التأريض و الحماية من الصواعق لخزانات النفط مع أخذ اعتماد معلمات التربة على التردد ,حيث قُمنا
وباالعتماد على المعادالت الواردة في الدراسات السابقة بتصميم نموذج تأريض لخزان نفطي بإخذ إعتماد عناصر التربة على التردد بنظر االعتبار عن طريق استخدام

طريقة العناصر المحدودة ولتكوينات مختلفة حيث تم مالحظة إنخفاض اإلرتفاع بجهد االرض  GPRبشكل ملحوظ عند الترددات العالية وخاصة في حالة مقاومية التربة

العالية ,وكانت نسبة االنخفاض في اإلرتفاع بجهد األرض للنموذج الحالي في حالة التربة الجافة للموقع  1266.65 Ω.mوللتربة الرطبة %22.8 ,596.27 Ω.m

و % 23.8على التوالي ,كما وتمت اإلشارة إلى ضرورة إجراء قياسات المقاومية للتربة قبل عملية إنشاء الخزان ,وضرورة إستخدام تكوين الشبكة لنموذج تأريض خزان
النفط في بعض الحاالت والتي تكون فيها مقاومية التربة عالية والتي يصعب التخلص من تأثير تيار البرق بالتصميم النموذجي المذكور في  NFPA 780لتأريض

الخزانات.
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 .1المقدمة
مع زيادة احتياطي النفط الخام في العالم والتوسع التدريجي

مما يجعلها اكثر عرضة للصواعق  .قد يتسبب تأثير الصواعق على

وفقاً للمراجعة السويدية حول حرائق خزانات البترول فان  %31من هذه

المنتج المخزون وانتشار انبعاثات خطرة منه وبالتالي حدوث اضرار

في حجم الخزانات يزداد أيضاً خطر الصواعق على الخزانات الكبيرة

الحرائق سبب حدوثها الصواعق] ,[1ان سبب تكرار حوادث حرائق
الخزانات لكونها غير محمية باسالك الحماية او مانعة الصواعق التقليدية
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خزانات النفط الى حدوث الحرائق واالنفجارات مما يؤدي الى خسارة

جسيمة والتسبب بخسائر اقتصادية فادحة]. [2
نظر الى أن وجود غازات قابلة لالشتعال حول فجوات الهواء ,تؤدي
ًا
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الى أنه إذا كان هناك مجال كهربائي  , 3 KVفإن ش اررة كهربائية
صغيرة قد تسبب حريًقا كبي اًر] ,[3ولضمان تجنب حدوث ش اررة كهربائية
وخاصة في النقاط التي تتسرب فيها االبخرة القابلة لالشتعال يجب تحقيق

الترابط المتساوي الجهد في جميع اجزاء الخزان  ,وبين الخزان و نظام

التأريض  ,وكذلك بين جميع األقطاب الكهربائية المستخدمة في تأريض
الخزان ] , [4وفق ًا لـ  NFPA 780يلزم تركيب وحدات التحويل على
الخزانات ذات السقف العائم (الملحق) فوق مانع التسرب على مسافة
ثالثة امتار او ما يعادل عشرة اقدام حول محيط الخزان والغرض من
ذلك هو توفير مسار موصل من السقف العائم الى هيكل الخزان].[1
إن حدوث حرائق خزانات النفط نتيجة لتعرضها لضربات الصواعق قد
يرتبط بشكل اساسي بإخطاء في تصميم نظام التأريض ,ويعد توصيف

يضا لتقدير االرتفاع بجهد األرض ,وأقصى جهد خطوة
 CYMGRDأ ً
وجهد لمس مسموح بها.
 .2تأريض الخزانات التي تحتوي على أبخرة قابلة لإلشتعال
يتكون نظام التأريض النموذجي للخزانات التي تحتوي على
ابخرة قابلة لالشتعال أو السوائل التي يمكن ان ينبعث منها ابخرة قابلة
لالشتعال من قطب كهربائي حلقي أرضي أو موصل حلقة أرضية مكمل
بأقطاب تأريض عمودية ,حيث يجب توفير قطب تأريض عمودي كل
متر ( 100قدم) على األقل على طول محيط الخزان الشكل 1
ً 30ا
يوضح التأريض النموذجي لخزان النفط].[11

خصائص التربة خطوة اساسية في تصميم أنظمة التأريض ووفق ًا للوثائق

التنظيمية لمنشآت النفط والغاز يجب ان ال تتجاوز المقاومة لنظام

التاريض( 10 Ωأو في بعض الحاالت ) 4 Ωوالتي توفر حماية ايضاً
من الكهرباء الساكنة] ,[5], [6من أجل توفير مسا اًر منخفض المقاومة

لتشتيت التيارات نحو التربة وضمان التوزيع السلس للجهود الكهربائية

المتطورة على سطح األرض استجاب ًة لسريان التيارات المتدفقة .إن سلوك
أقطاب التأريض المعرضة لتيارات منخفضة التردد بسيط نسبًيا ومفهوم
جيدا .لكن إستجابة األقطاب الكهربائية المعرضة لتيارات البرق فيها
ً

مختلفا تماماً عن السلوك المعتمد
بعض التعقيدات التي تجعل سلوكها
ً
عند التردد المنخفض ].[7

أظهرت العديد من الدراسات المستندة الى القياسات المختبرية والميدانية

شكل :1الترابط مع الموصالت األرضية للخزان][6

الدراسات أثبتت تأثير التردد على قيم المقاومية و السماحية وهذا يدل

في حين أظهرت دراسات حديثة تأثير نوع شبكات التأريض المستخدمة

للتربة ثابتاً سيؤدي إلى أخطاء كبيرة السيما في التربة عالية المقاومية.

الجهد الزائد بسبب ضربة البرق المباشرة أو غير المباشرة على السقف

إعتماد المعلمات الكهربائية للتربة على التردد ] [7]–[9حيث أن هذه
على أن تصميم نظام التأريض الذي يفترض أن المعلمات الكهربائية

على تصريف تيار البرق لتحديد أهمية المعلمات الكهربائية في تقليل

ولقد تم تحديد بعض معلمات نظام التاريض التي تتميز بإستجابة خاصة

العائم أو جسم الخزان  ,حيث أن  Hamed Neyshabouriو

لضربات البرق االولى والالحقة مثل االرتفاع بجهد التأريض GPR

,والممانعة النبضية ,ومعامل النبضة ,ومنطقة الشبكة الفعالة للشبكات
المدفونة في تربة ذات مقاومية منخفضة ومتوسطة وعالية ,وتغيير ابعاد
الشبكة ,وأخذ إعتماد معلمات التربة على التردد بنظر االعتبار وتم
إشتقاق الصيغ الرياضية للحصول على الممانعة النبضية ومقاومية

التردد المنخفض ].[10

يقدم هذا البحث نتيجة استقصائية في الموقع حول المقاومية ومقاومة

األرض  Rgللتربة الجافة والرطبة في منطقة الخزن ألحد المصافي.
عند قياس مقاومية التربة ,تم استخدام طريقة  Wennerذات األقطاب
األربعة المتساوية في التحقيق .تم استخدام برنامج المحاكاة
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 [3] Mohsen Niasatiأكدا على أهمية تصميم تأريض الخزانات
بدقة وأستخدام تكوين الشبكة في حالة مقاومية التربة العالية  ,من أجل

التقليل من تأثيرات الفولتية المفرطة ( (LOVsبطريقة أفضل .

 .3إعتبارات أساسية بشأن تأثير التردد على معلمات التربة
تقليديا  ,في تقييمات استجابة البرق ألقطاب التأريض ,
ً
ُيفترض أن تكون معلمات التربة ثابتة في الطريقة المعتادة  ,حيث كانت
المقاومية تُفترض على أنها القيمة المقاسة عند التردد المنخفض
والسماحية النسبية للتربة كان يتم اعتبارها من  4إلى  , 81وفًقا للمحتوى

المائي للتربة ] , [7حيث تم إهمال تأثير تردد البرق على معلمات التربة
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وقيمة االرتفاع بجهد التأريض  GPRمن خالل نتائج نموذج التربة

على التردد .في عام  Visacro , 2011و  Alipioوآخرون][12

وبيانات االدخال].[14

اقترحوا منهجية جديدة لتحديد تباين مقاومية التربة في النطاق النموذجي

عند إنشاء نموذج للتربة  ,يجب أن نحصل على نتائج قياسات مقاومية

لمكونات تردد تيار البرق
بناء على القياسات الحقلية  ,طور Visacro
ً
و  Alipioصيغاً عامة لتقدير تباين معلمات التربة الكهربائية في النطاق
النموذجي لمحتوى تردد تيارات البرق ] [10كما هو موضح ادناه :

𝜌 = 𝜌𝐷𝐶 {1 + [1.2 × 10−6 × 𝜌𝐷𝐶 0.73 ] × [(𝑓 −
)(1

}]100)0.65 ] − 1

حيث أن 𝐶𝐷𝜌 هي مقاومية التربة المقاسة عند التردد المنخفض ,هذه
المعادلة صالحة للترددات من  100 Hzإلى .4 MHz
 .4استخدام طريقة العناصر المحدودة  FEMفي برنامج

التربة عند النقطة التي نريد إنشاء الخزان الجديد فيها ,في عملنا هذا
قمنا بعملية قياس مقاومية التربة لموقع لموقع أحد خزانات مصفى
الكسك شمال العراق حقلي ًا بإستخدام طريقة Wenner Four-
 Contactفي حاالت الجفاف ومختبرياً عند مستويات مختلفة للمحتوى
المائي وفي حالة اعتبار مقاومة االرض ثابتة أوالً يبين الجدول ()1

البيانات الحقلية المتمثلة بمقاومية التربة التي تم الحصول عليها  .بعد
الحصول على القراءات المطلوبة نختار نوع النموذج الذي يمكن أن

يكون طبقة واحدة أو طبقتين أو محدد من قبل المستخدم في البرنامج.
جدول  :1قراءات مقاومية التربة في الموقع.
الطول (م)
المقاومية
)(Ω.m

5

4

3

2

1

43.9

47.7

201

867

829.3

CYMGRD
مسار غير
ًا
يوفر نظام التأريض ذو المقاومة األرضية العالية

آمن لتيار البرق  ,مما يزيد من مخاطر حدوث ش اررة أو إنفجار إذا ما
جدا ليس
مهما ً
أصابت الضربة خزاناً للنفط .يعد نظام التأريض الجيد ً
أيضا لمنع األضرار التي تلحق
فقط ألسباب تتعلق بالسالمة ولكن ً

بالمنشآت والمعدات الصناعية .يعتمد تصميم نظام التأريض الجيد على

 .5المحاكاة والنتائج
تم إدخال القراءات الحقلية لمقاومية التربة في برنامج CYMGRD
والحصول على المنحني في الشكل.2

العديد من العوامل مثل الطقس ,وخصائص التربة ,والبيئة المحيطة,
وترتيب أقطاب التأريض  ,إلخ.
نظر ألنه من الممكن أن يتم الجمع بين أنواع مختلفة من األقطاب
ًا
الكهربائية في االستخدام العملي ,فمن الصعب تقدير قيمة مقاومة
التأريض بشكل صحيح لقطب كهربائي عشوائي ذي شكل معقد .في
حالة تيار البرق النبضي ,وليس من المقنع اعتبار قيمة مقاومة األرض

أيضا مراعاة الجهد العابر ,لذا فإن الحسابات الرقمية
ثابتة ,بل من المهم ً
بما في ذلك طريقة العناصر المحدودة  FEMفي برنامج CYMGRD

مهمة لحساب مقاومة التأريض  Rgوتصميم نظام تأريض دقيق لنظام
الحماية من الصواعق.
 CYMGRDبرنامج يعمل على إنشاء وتحليل أنظمة التأريض بمختلف

شكل :2منحني قيم مقاومية التربة المقاسة.

األشكال واألحجام لمحطات الطاقة والمباني لتلبية متطلبات السالمة

من بيانات اإلدخال للبرنامج تم الحصول على معلومات طبقات التربة

يقوم البرنامج بحساب نموذج التربة المكون من طبقتين باإلضافة الى

 1266.65 Ω.mبينما الطبقة الثانية والتي يُعتبر ُسمكها ما ال نهاية
فكانت مقاوميتها  ,20.32 Ω.mجدول(.)2

والتشغيل يعتمد البرنامج على المعايير األمريكية من .[13] IEEE

الطبقة السطحية ,كما يقوم البرنامج بحساب حدود القيم اآلمنة المسموح
بها لكل من جهد الخطوة  Esوجهد اللمس  Etوجهد السطح Esurface
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ومقاوميتها ,حيث ان الطبقة األولى كانت بسمك  1.15mومقاومية

)Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ

95

Wejdan I. Awad: Improving Grounding System for Oil Tanks Using …..

جدول  :2نتائج تحليل نموذج التربة.

تم تطوير نموذج التأريض للخزان ,بإستخدام االقطاب الكهربائية االولية
وتم إختيار نوعين من معدات التأريض الموجودة في البرنامج وهي
الموصالت الحلقية والقضبان العمودية المرتبة بشكل غير متماثل ,
نصف قطر الخزان المدروس  14.75mوبإرتفاع  ,16.4mتم ادخال
موصل حلقي بنصف قطر  15.75mوأربعة

()a

قضبان عمودية

بطول 3mبحسب توصيات  , NFPA 780عمق تخزين النموذج
بناء على معيار  [15] IEEE 80-2000على أدنى عمق
ً h=0.5m
دفن الشكل.3
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)Estep (v

)Max Permissible Estep (v
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GPR

)Etouch (v

)(b
شكل)a( :4الشكل الثالثي األبعاد للنموذج بعد التنفيذ)b( .منحنيات
الجهود المحورية لنموذج التربة الجافة بإعتبار مقاومة األرض ثابتة.
شكل :3التصميم النموذجي لتأريض خزان النفط.
تتميز الضربة الرئيسية للبرق بتيار كهربائي سريع النمو ومعدل ارتفاعه
عادة  10kA/µsتيارات الذروة النموذجية يبلغ متوسطها حوالي 30 kA

 ,و يكون الحد األدنى لتيارات البرق هو بضعة كيلو أمبير .بينما تم
تسجيل الحد األقصى لتيارات البرق التي تتجاوز .[16]200 kAتم

تسليط تيار  30kAعلى نموذج تأريض الخزان في الحالة األعتيادية

حيث الحظنا أنه بالر ُغم من أن مقاومة األرض قليلة أال إن قيمة األرتفاع
ُ

بجهد األرض وبقية الجهود المحورية كانت عالية وهذا يجعل النموذج
ُ
ق
غير آمن من تأثير تيارات البر .

أما في حالة زيادة المحتوى المائي للتربة فإن مقاومة األرض سوف تقل
بشكل ملحوظ كما موضح في الجدول( ,)3فضالً عن إنخفاض قيمة

بجهد األرض وقيمة الجهود المحورية الشكل.5
األرتفاع ُ

حيث التربة جافة وبدون أخذ تأثير تردد تيار البرق على مقاومة األرض
فكانت النتيجة كما موضح في الشكل .4

Vol.27, No.2, September 2022, pp. 92-100

)Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ

Wejdan I. Awad: Improving Grounding System for Oil Tanks Using …..

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

والتربة ذات المحتوى المائي . %5

بعد إدخال البيانات إلى البرنامج لوحظ أن إنخفاض قيمة اإلرتفاع بجهد
التأريض وكذلك إنخفاض قيمة الجهود المحورية للنموذج جدول ()4

حيث يصبح االنخفاض اكثر وضوحاً عند أخذ تردد تيار البرق بنظر
اإلعتبار كما في الشكل.7

0

)Length (m

)Max Permissible Etouch (v
)Max Permissible Estep (v
)GPR (v

شكل :6منحني مقاومية التربة مع ترددات البرق النموذجية للتربة الجافة

)Voltage (Kv

40
35
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5
0
)EStep (v
)E surface (v
)Etouch (v

بإعتبار مقاومة االرض ثابتة.
جدول  :3نتائج نموذج التأريض بإعتبار مقاومة األرض ثابتة للتربة
5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

)Voltage (Kv

35
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5
0

شكل :5منحنيات الجهود المحورية لنموذج التربة بمحتوى مائي %5

الجافة والرطبة.
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0

تربة رطبة %5
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في هذا البحث تم تصميم نموذج تأريض لخزان نفطي بإستخدام طريقة

 والتي تساعد في تصميم شبكات التأريضFEM العناصر المحدودة
 وتم أخذ تأثير تردد تيار البرق,ذات االشكال المعقدة بشكل صحيح

وزيادة المحتوى المائي على مقاومية التربة بنظر اإلعتبار وذلك إلهميته
 وتكمن تلك األهمية في تقليل.في إنشاء تصميم صحيح لنظام التأريض
 والذي لوحظGPR هذا التأثير لمقاومة التأريض وإرتفاع جهد األرض

إنخفاضه بشكل ملحوظ مع زيادة التردد حيث انخفضت قيمته للتربة
, للنموذج الحالي%23.8  وللتربة الرطبة بنسبة%22.8الجافة بنسبة
فضالً عن إنخفاض قيمة الجهود المحورية (جهد اللمس وجهد الخطوة
.)وجهد السطح

 ولكنه,إن تأثير التردد يكون ضئيل جدًا في حالة مقاومية التربة القليلة
 كما تم توضيح أهمية تحسين.يكون أكثر وضوح ًا للمقاوميات العالية
نموذج نظام التأريض من خالل إجراء المعالجة الكيميائية للتربة وزيادة
 حيث لوحظ أن التصميم النموذجي,عدد قضبان وموصالت التأريض

لخزانات النفط قد يكون غير مجدياً في بعض الحاالت والتي ترتفع فيها

مقاومية التربة الى قيم عالية فكان ال بد من إستخدام اشكال مختلفة

لشبكة التأريض مختلفة من أجل الوصول الى قيمة الجهود اآلمنة
 والتي تضمنGPR المتمثلة بجهد اللمس وجهد الخطوة وجهد السطح و
 وهذا يدل على ضرورة,سالمة الخزان في حال تعرضه لضربة صاعقة
إجراء قياسات مقاومية التربة وتحديد شكل نظام التأريض المناسب الذي
.يوفر الحماية للخزان قبل عملية إنشاء الخزان
 المصادر.7
[1] H. Hai-yan and L. Q., “Research on lightning
sparks discharge and protection measures of
large floating roof tank(2012).” International
Conference on Lightning Protection (ICLP)
2012.
[2] A. Necci, G. Antonioni, S. Bonvicini, and V.
Cozzani, “Quantitative assessment of risk due to
major accidents triggered by lightning,”
Reliability Engineering and System Safety, vol.
154.
pp.
60–72,
2016.
doi:
10.1016/j.ress.2016.05.009.
[3] H. Neyshabouri and M. N., “Transient
investigations on lightning overvoltages applied
on oil tanks roof considering grounding
configurations.” Electrical Engineering 2022.
[4] A. Galván and C. G., “Protection of oil storage
tanks against direct lightning strikes: Self
protection scheme or standalone LPS?,” in 2013
International
Symposium
on
Lightning
Protection, pp. 309–313 2013.
Vol.27, No.2, September 2022, pp. 92-100

Wejdan I. Awad: Improving Grounding System for Oil Tanks Using …..
Protection Handbook,” Iec 62305-1. 2010.

99

2021, doi: 10.33899/rengj.2021.130845.1122.
[15] “IEEE Guide for Safety in AC Substation
Grounding.”
doi:
DOI:
10.1109/IEEESTD.2015.7109078.
[16] International Standard IEC 62305, “Lightning

Improving Grounding System for Oil Tanks Using Finite Element
Method, Taking into Account the Frequency Dependence of Soil
Parameters
Wejdan I. Awad

Riyadh Z. Sabry

wejdan.20enp66@student.uomosul.edu.iq

riyadhzaki@uomosul.edu.iq

Electrical Engineering Department, Collage of Engineering, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract:
This work was devoted to the development of a simulation model of the grounding and lightning protection system for oil
tanks, taking into account the frequency dependence of soil parameters, where we, based on the equations mentioned in previous
studies, designed a grounding model for an oil tank taking into account the frequency dependence of soil parameters by using the
finite elements method. and for different configurations, where it was observed that the grounding potential rise GPR was
significantly reduced at high frequencies, especially in the case of high soil resistivity, the percentage of decrease in the grounding
potential rise in the case of dry soil for the studied site 1266.65 Ω.m and for wet soil 596.27 Ω.m, respectively, 22.8% and 23.8%,
respectively. and it was pointed out the necessity of conducting soil resistivity measurements before the tank construction process,
and the need to use the network configuration of the oil tank grounding model in some cases where the soil resistivity is high and
it is difficult to eliminate the effect of lightning current with the typical design mentioned in NFPA 780 for tank grounding.

Key words:
grounding of oil tanks; grounding potential rise GPR; lightning protection; finite element method FEM; CYMGRD.
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