مصطلحات الصواعق
adit

سِ ْرداب

aerial

هَوائي

air terminal

َط َرف هوائي

angle of protection

الوقا َية
ِ زاوية

annealed

ُملَ َّين

bare stranded conductor

ُم ْوصِ ل َم ْجدُول عار

bearing

م ِْح َمل

bolted

ص َّمل
َ ُم

bond

ِرباط

bonding

َر ْبط

borehole

س ْبر
َ ب
ُ َث ْق

breakdown

ا ْنهيار

cantilever

عا ُتول

cathodically protected

َم ْحمِية كا ُثودِيا

clamped

َم ْق ُموط

combustible

ْ قابل لال
شتِعال

concentric

متحدةُ ال َم ْر َكز

conducting structure

منشأة ُموصِ لة

contour line

َخط ال َم ْنسوب

copper-clad steel

فوالذ َم ْكسو بالنحاس

cornice

إ ْفريز؛ طفطاف

corrosion

تآكل

crane

رافِ َعة

crimped

ضن
َّ ُم َغ

down conductor

صل ه ََوأرضي
ِّ ُمو

earth electrode

َم ْك َهر أرضي

earth spike

َو َت ُد تأريض

earth terminal

َط َرف أرضي

explosive

ُم َت َف ِّجر

Faraday cage

َق َفص فارادي

flag mast

ُ
سارية ال َعلَم

flag pole

ُ
سارية ال َعلَم

flag staff

ُ
سارية ال َعلَم

flammable

قابل لال ْلتِهاب

flashover strength

الوميض
َ شِ دَّة

floodlight

ض ْوء غامِر
َ

grid

َ
ش َبكة

guy wire

ُ سل
ك َت ْثبيت

hard-drawn

البارد
َم ْس ُحوب على
ِ

hovercraft

َحوا َمة

inert

خامِل

joint

صلَة
ْ ُو

light well

َم ْن َور

lightning

صا ِع َقة

lightning protection
system
lightning stroke

الو َقاي ِة من الصواعق
ِ نظا ُم

lightning stroke current

ض ْرب ِة الصا ِع َقة
َ تيا ُر

marquee

س َرادِق
ُ

metal cladding

ُك ْس َوة َم ْعدِنية

metal scaffold(ing)

سِ َقالة َم ْعدِنية

nonconducting structure

منشأة غ ْي ُر ُموصلَة

overhead electric supply

خطو ُط َك ْه َرهوائية

overlapping

َت َرا ُكب

parapet

صوينة
ْ َت

phosphor bronze

برونز فسفوري

record

جل
ِ ِس

reentrant loop

ج َعة
ِ ُع ْر َوة را

resistive voltage drop

هبو ُط الفولطية ال ُم َق َاومِية

retaining wall

جدار سانِد
ِ

revolving and travelling
structure
risk index method

متحركة
منشأة دوارة
ِّ
ُ
طريقة دلي ِل ال ُم َخا َط َرة

riveted

َ ُم َب ْر
ش َمة

screwed

ُم َب ْر َغى

side flash

َوميض جانبي

solid

ص ْلب
ُ ص َمت؛
ْ ُم

ض ْر َب ُة الصا ِع َقة
َ

spark gap

َف ْج َوةُ الشرارة

striking distance

ُ
مسافة الضربة

surge

َت َم ُّور

surge protection device

ُ
نبيطة وقاية من التمور

tall structure

منشأ عال

telescopic

ُم َتداخِل

test joint

ْ صلَ ُة
اختِبار
ْ ُو

thunderstorm

عاصفة َر ْعدية

twin-screened cable

َك ْبل ثنائي الحِجاب

water-proofing membrane

غشاء مانِع للماء

welded

َم ْل ُحوم

zone of protection

الو َقا َية
ِ ِم ْن َط َق ُة

