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تربه اي استفاده از فواصل هوا اسساده ترین راه براي حفاظت عایق در برابر اضافه ولتاژهاي ض  

کلید هاي قدرت باید عمل کنند که باعث عدم تداوم بار   follow currentبراي قطع جریان -الف
می شود و تجهیزات و شبکه در معرض تنش مکانیکی و حرارتی ناشی از جریان اتصال کوتاه می شود و 

  می شود . ckopped waveعمل جرقه گیر ها باعث تولید 

الکترودي و شرایط آب و پالریته موج به ارایش  مشخصه ي محافظتی این وسایل شدیدا تابع  -ب
هوایی است .ضمن این که عکس العمل مناسبی در برابر امواج با شیب تند ندارند این مسئله تنظیم آنها 

  را جهت دستیابی به یک سطح حفاظتی معین مشکل می سازد.

چنانچه برقگیر در موقعیت مناسبی نصب نشود احتما آسیب دیدن تجهیزات توسط قوس و نیز   -ج
  ن به بقیه فاز ها هم وجود دارد .سرایت آ

نحوه ي عمل یک برقگیر به این صورت است که انرژي موج توسط برقگیر به زمین منتقل میشود 
 ،معموال  برقگیر ها به صورت موازي با موضوع تحت حفاظت قرار می گیرند.

شود از این ولتاژناشی از جریان تخلیه به یک مقدار مشخص (سطح حفاظتی برقگیر)محدود می      
طریق می توان استقامت عایقی تجهیزات را با لحاظ نمودن یک حاشیه ي ایمنی و در نظر گرفتن اثر 

سایر عوامل و شرایطی که موجب افزایش اضافه ولتاژ ظاهر شده در ترمینال هاي موضوع تحت حفاظت 
ده و اثر فاصله میان میشوند (نظیر افت ولتاژ در هادي ها ،جریان تخلیه بزرگتر از حد پیش بینی ش

برقگیر و موضوع)تعیین نموده و مطمئن شد که اضافه ولتاژهاي ظاهر شده در ترمینال تجهیزات تحت 
 هیچ شرایطی از حد استقامت عایقی انها فراتر نخواهد رفت

 برقگیر هاي انفجاري                 

هواییبرقگیر هاي مرسوم یا برقگیر هاي با مقاومت غیر خطی و فواصل   

 برقگیر هاي اکسید فلز یا بدون فواصل هوایی

اي تعیین مشخصات بکار نمی روند.ولی پارامتري براضافه ولتاژ دائم برقگیر ها جهت حفاظت در برابر 
است. اصلی یک برقگیر   

.هنگامی که یک  ولتاژبازمانده با تخلیه برقگیر  عبارت است از طابق تعریف سطح حفاظتی یک برقگیرم
ن آ یان استاندارد از آن عبور می کند .سطح حفاظت برقگیر در برابر امواج صاعقه با ولتاژتخلیهموج جر ٢٤ 
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هنگامی که یک موج جریان استاندارد صاعقه و یا یک موج  استاندارد جریان با شیب تند از برقگیر 
 عبور میکند تحقق میشود.

ي ایمنی براي امواج صاعقه و  در روش مرسوم هماهنگی عایقیمتناظر هر سطح حفاظتی یک  حاشیه
براي امواج کلید زنی)در نظر گرفته شده و بدین ترتیب حداقل استقامت عایقی موضوع تحت حفاظت 

در برابر امواج صاعقه و امواج کلید زنی به دست می اید .در روش اماري هماهنگی عایقیبه جاي حاشیه 
اماري)استفاده میشود)جهت تعیین استقامت عایقی ( ایمنیاز احتمال خطاي مشخص  

برقگیرهاي جدیدتر برقگیرهاي مرسوم از بازه هاي هوایی فعاالستفاده شده است به این ترتیب که       
یک یا چند پیچک مغناطیسی به موازات برخی از مقاومت ها تعبیه میشود،پس از تخلیه موج 

ارد طول قوس را افزایش ضربه،توسط جریان تعقیبییک میدان مغناطیسی ایجاد میشود که تمایل د
دهد،بدین ترتیب قوس زودتر از موعد مقرر (عبور از صفر)خاموش گشته و انرژي کمتري در برقگیر 

تخلیه میشود .این مکانیزم عالوه برقطع سریع جریان تعقیبی باعث کاهشتنش هاي حرارتی برقگیر و 
 افزایش امادگی برقگیر براي حادثه بعدي میشود.

 

 تقسیم فلزي اکسید برقگیرهاي و سیلیکون کربید برقگیرهاي دسته دو به ساختار نظر از برقگیرها
 .میشوند

   (SIC) سیلیکون کربید برقگیر   

 برقگیرها این.میشوند استفاده قدرت سیستم در سیلیکون کربید برقگیرهاي از زیادي تعداد امروزه
 نسبت زیادي مقاومت داراي سیلیکون کربید برقگیر.میباشند معمولی غیر الکترونیکی مشخصات داراي

زیادمیباشد ولتاژهاي به نسبت کمی مقاومت و کم ولتاژ به . 

 می وجود به جریان و ولتاژ در ناگهانی افزایش یک گذرا ولتاژهاي اضافه یا صاعقه وقوع هنگام
 از پس.دهد می را زمین به عبور اجازه و شده شکست متحمل سیلیکون کربید مقاومت ان بدنبال.اید

  در.شود می عادي عملکرد به منجر و یافته افزایش سیلیکون کربید هاي ولتاژ،مقاومت اضافه ورود

 هوایی فواصل با سري بصورت که سیلیکون کربید خطی غیر هاي مقاومت از سیلیکون کربید برقگیر
 ٢٤  ماندگار حالت ولتاژ از را ها مقاومت تا است این هوایی فواصل وظیفه.است شده استفاده اند گرفته قرار
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 دقیق و منظم طراحی نیازمندیک که است این هوایی فواصل اساسی مشکل.نماید ایزوله سیستم
 دوره یک در.میباشند ولتاژ اضافه عبور از پس عادي حالت به بازگشت و جرقه طریق از تخلیه بمنظور
 متحمل ماندگار عملکرد ولتاژ در حتی ویا کوچک ولتاژهاي اضافه در برقگیر هوایی ،فاصله زمانی

 نکرده عمل انها فشار کاهش دریچه و شده نقصان دچار عملکرد هنگام که برقگیرهایی.میگردد شکست
 تکه تکه و شکستن موجب است ممکن فشار این اینکه بدلیل.بگیرند قرار توجه مورد بیشتر باید است
 کم سیلیکون کربید برقگیرهاي طراحی وریستوري، فلزي اکسید برقگیر پیدایش با.شود برقگیر شدن
 این به رطوبت ورود. میباشند پذیر اسیب رطوبت به نسبت سیلیکون کربید برقگیرهاي.گردید تر رنگ

 را ولتاژ توزیع میتوان نیز الودگی همچنین.میگردد تخلیه کاهش اثر در نقص پیدایش به منجر برقگیرها
گردد تخلیه کاهش به منجر و زده برهم برقگیر روي بر . 

  MO) فلزي اکسید برقگیر   

 که دارد می بیان گزارشات.باشند می فلزي اکسید برقگیر میشوند نصب امروزه که برقگیرهایی
  فلزي اکسید برقگیرهاي.است شده متحده ایالت بازار وارد 1976سال در فلزي اکسید برقگیرهاي

 فاصله بدون طرح این.نمیباشند هوایی فاصله داراي سیلیکون کربید برقگیرهاي برخالف
 برقگیر.نماید می حذف را اید می بوجود جریان تخلیه و جرقه وقوع اثر در که زیادي هوایی،گرمایزیادي

 می پیوسته عملکرد حداکثر ولتاژ دیگري و نامی ولتاژ یکی ولتاژي)محدوده( رنج دو داراي فلزي اکسید
 برقگیر در که انجایی از.باشد می نامی ولتاژ داراي تنها سیلیکون کربید برقگیر که صورتی در.باشد

 با ولتاژ اضافه هدایت خاتمه و است،شروع شده استفاده روي اکسید هاي قرص از ان در که فلزي اکسید
 حفاظت اینرو از و دهد می ارائه را بهتري میگیرد،عملکرد صورت مشخصی ولتاژ سطح در دادن عالمت

بخشد می بهبود را سیستم . 

 مقدار همواره اما بوده کمتر عملکرد هوایی،نقص فاصله الودگی وقوع امکان عدم بدلیل برقگیرها این در
بود خواهد موجود کار فرکانس در نشتی جریان کمی .. 

  کردن قطع با که است مهم نکته ازاین اگاهی نمایند می تست را فلزي اکسید برقگیر که افرادي براي

 منظور به.ماند می برقگیر در ساکن الکتریکی بار کمی برقدار،مقدار خط یک از فلزي اکسید برقگیر
 ٢٤ استفاده شده ذخیره انرژي تخلیه براي  موقتی زمین یک از تا است بهتر کننده ازمایش فرد ، ایمنی

 .نمایند
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برقگیر پوشش عایق  

 برقگیرهاي.میشود تقسیم پلیمري و پرسلین برقگیرهاي دسته دو به ان پوشش عایق نوع نظر از برقگیر
 بازبست یک که هنگامی.باشند می برخوردار بیشتري محبوبیت از پرسلین برقگیرهاي به نسبت پلیمري

 از.گرفت خواهد قرار دوم خطاي جریان معرض در ،برقگیر است نرفته ازبین خطا و افتد می اتفاق
 برقگیر انفجار به منجر دوم خطاي این است،اغلب شده ضعیف اول خطاي توسط پرسلین که انجایی

 خارج را اضافی گازهاي تواند نمی اینکه بدلیل برقگیر رود، فراتر مجاز حد از برقگیر فشار اگر.میگردد
 دیگر تجهیزات دیدگی اسیب به منجر میتواند خرابی اینگونه. ماند می باز عملکرد از جدي سازد،بطوري

 خارج در پلیمري برقگیر قابلیت بدلیل.دارند قرار برقگیر مجاورت در که گردد افرادي دیدن صدمه ویا
 میتواند پلیمري برقگیر ازاینرو. شود نمی ضعیف برقگیر پوشش خطا جریان وقوع گازها،دراثر کردن
 پلیمري برقگیرهاي.شود ان خرابی به اینکهمنجر بدون گرفته قرار بازبست معرض در زیادي دفعات
 که رطوبت ورود نظیر کار حین مشکالت تعدادي از و بوده گرانتر کمی پرسلین برقگیرهاي به نسبت
باشند می پیوندد،مبرا می بوقوع پرسلین برقگیرهاي در اغلب  

 که باشد می گازها کامل خروج عدم سیلیکون کربید برقگیر مسائل از یکی شد اشاره قبال که همانطور
گردد برقگیر انفجار به منجر میتواند . 

 منجر برقگیر انفجار از حاصل هاي تکه ازطریق میتوتند پرسلین شدن تکه تکه و برقگیر موفقیت عدم
 هاي تکه برخورد بدلیل نیز ها بوشینگ دیدگی اسیب اوقات اکثر. شود دیگر تجهیزات دیدگی اسیب به

 نمایش را پرسلین برقگیر انفجار از اي نمونه) 2-6(شکل.باشد می برقگیر عملکرد خطاي از حاصل
 .میدهد

- برقگیرها ترکیبی گیري بکار  

 مناسب استفاده با اما.نمیشود توصه معمول بطور سیلیکون کربید و فلزي اکسید برقگیرهاي ترکیب
 فاز،برقگیر سه سیستم یک فازهاي از یکی برقگیرهاي تمام اگر.نمود ترکیب یکدیگر با انهارا میتوان
 جابجایی هنگام.نمایند استفاده سیلیکون کربید برقگیرهاي از توانند می دیگر فاز دو باشد فلزي اکسید

 وفشار ضعیف فشار سمت در که برقگیرهایی چنانچه. شود گرفته درنظر باید نیز انرژي نرخ برقگیرها
 ٢٤  قرار با معموال.گردند می اختالل ایجاد باعث نشوند ترکیب مناسبی بگونه میشوند استفاده فاز یک قوي
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 درطرف سیلیکون کربید برقگیر یک دادن قرار و قوي فشار طرف در فلزي اکسید برقگیر یک دادن
 قوي فشار سمت که انتقالی،هنگامی ولتاژ اضافه موضوع بدلیل.اید نمی بوجود مشکلی ضعیف فشار

 فشار سمت در فلزي اکسید برقگیر از بایست نمی میگردد حفاظت سیلیکون کربید برقگیر توسط
 را ولتاژ اضافه انرژي بیشتر باشد کمتري امپیدانس داراي که برقگیري. نمود استفاده ضعیف
 به است ممکن سیلیکون کربید برقگیر جرقه ولتاژ بودن باال بدلیل قوي فشار سمت ولتاژ اضافه.میگیرد
 ولتاژ تحمل عدم بدلیل    ضعیف فشار سمت برقگیر ترتیب یابد،بدین انتقال ضعیف فشار سمت برقگیر

میگردد دیدگی اسیب دچار زیاد  
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