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)SPD( برق گیر حفاظتی

 Surge protection( برق گیــر حفاظتــی
Device( بخشــی از سیســتم حفاظــت 

تأسیســات الکتریکــی اســت کــه بــا 
محــدود کــردن اضافــه ولتاژهــای گــذرا و 
هدایــت ســرج )surge( بــه سیســتم زمین 
از صدمــه بــه تأسیســات و تجهیــزات 
ایــن  می کنــد.  جلوگیــری  الکتریکــی 
وســیله مطابــق شــکل ۱ به طــور مــوازی 
ــرار  ــت ق ــت حفاظ ــدار تح ــا م ــار ی ــا ب ب

می گیــرد.
ــور  ــه ط ــری SPD ب ــکل ۱ ـ قرارگی ش
مــوازی هدایــت ســرج بــه پایانــه زمیــن

ــه  ــر SPDهــا را در س ــتانداردهای معتب اس
طبقــه دســته بندی کرده انــد:

برابــر  در  حفاظــت  بــرای   :۱ تیــپ 
از  ناشــی  گــذرای  ولتاژهــای  اضافــه 
ــه،  ــه به کاررفت ــتقیم صاعق ــورد مس برخ
ــوج  ــکل م ــه ش ــر پای ــخصات آن ب مش
جریــان  تعریف شــده و معمــواًل از فناوری 

می بــرد. بهــره  گپ هــا  اســپارک 
تیــپ ۲: ایــن دســته از برق گیرهــای 
حفاظتــی کــه یکــی از حفاظت هــای 
ــف  ــار ضعی ــتم های فش ــی در سیس اصل
کلیدهــای  تابلــو  کلیــه  در  و  بــوده 
بــرای  می شــوند،  نصــب  الکتریکــی 
حفاظــت در برابــر اضافــه ولتاژهــای 
ناشــی از کلیدزنــی و برخــورد غیرمســتقیم 
ــترش  ــته و از گس ــرد داش ــه کارب صاعق
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ــدار  ــذرا در م ــای گ ــه ولتاژه ــن اضاف ای
تحــت حفاظــت جلوگیــری می کننــد. 
ــاوری وریســتورها ســاخته  ــر اســاس فن ب
شــده و مشــخصات آن هــا بــر پایــه 
ــف می شــود. ــان  تعری ــوج جری شــکل م

تیــپ ۳: بــرای حفاظــت موضعــی از 
ــدرت  ــه و ق ــاس به کاررفت ــای حس باره
ــورت  ــذا در ص ــد ل ــی دارن ــه پائین تخلی
ــوان  ــه عن ــاس و ب ــای حس ــود باره وج

ــپ  ــی تی ــر حفاظت ــرای برق گی ــی ب مکمل
ــد.  ــرار می گیرن ــرداری ق ــورد بهره ب ۲ م
ــا  ــی ب ــورت ترکیب ــت به ص ــن اس ممک
SPDهــای تیــپ ۲ و یا در داخــل پریزهای 

ــرج  ــر س ــاوم در براب ــیار مق ــا س ــت ی ثاب
ــا  ــخصات آن ه ــند. مش ــه باش ــرار گرفت ق
ــکل  ــاژ  و ش ــوج ولت ــکل م ــه ش ــر پای ب

ــود. ــف می ش ــان  تعری ــوج جری م
میــدان  تأثیــر  نیــز   ۴ شــکل  در 

)SPD( برق گیر حفاظتی

در شــکل ۳ تصویــری از برخــورد صاعقــه 
و تزریــق یــک جریــان بــزرگ بــه زمیــن 
در  جریــان  ایــن  می شــود.  مشــاهده 
پــی مســیرهای کــم مقاومــت بــرای 
حرکــت خــود می توانــد الکترودهــای 

ــزات  ــا و تجهی ــن و کابل ه ــال زمی اتص
زیرزمینــی را تحــت تأثیــر قــرار داده و در 
حیــن عبــور بــا ایجــاد اضافــه ولتــاژ گــذرا 
باعــث خرابــی تجهیــزات حســاس شــود.
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ــر  ــه ب ــی از صاعق ــی ناش الکترومغناطیس
ــل  ــه داخ ــا ک ــا دیت ــرو ی ــای نی کابل ه
ــش داده  ــد نمای ــرار دارن ــدان ق ــن می ای
شــده کــه در نهایــت بــه تغییــرات ولتــاژ 

می انجامــد. کابل هــا  ایــن  در 
تأثیــر ســوئیچینگ یــا کلیدزنــی: انــرژی 
میــدان مغناطیســی حاصــل از عبــور 
جریــان در یــک هــادی، در هنــگام قطــع 

جریــان آزاد شــده و بــه شــکل یــک 
ــاژ گــذرا ظاهــر می شــود کــه شــدت  ولت
ــوری و طــول هــادی  ــان عب ــه جری آن ب
بســتگی دارد. بارهــای دارای خاصیــت 
ســلفی نظیــر موتورهــا، ترانســفورماتورها 
و درایوهــا منابــع عمــده اضافــه ولتاژهای 
ــمار  ــه ش ــی ب ــی از کلیدزن ــذرای ناش گ

می رونــد.

)SPD( برق گیر حفاظتی

شکل ۴( تأثیر القایی صاعقه بر کابل هاشکل ۳( مثالی از برخورد غیرمستقیم صاعقه
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اســتفاده از برق گیــر حفاظتــی در 
TN سیســتم

ــی  ــوازم حفاظت ــتم های TN، از ل در سیس
اضافه بــار و جریــان باقیمانــده بــرای 
در  برق گرفتگــی  برابــر  در  حفاظــت 
ــود.  ــتفاده می ش ــا اس ــوع خط ــرایط وق ش
در نتیجــه بــرای نصــب برق گیرهــای 
حفاظتــی )SPD هــا( بایســتی آن هــا 
را در پائین دســت لــوازم حفاظتــی کار 
گذاشــت تــا در صــورت خرابــی آن هــا از 
حفاظــت اشــخاص در شــرایط بــروز خطــا 
ــر  ــر برق گی ــی اگ ــت. ول ــان داش اطمین
ــت  ــا ۲ در پائین دس ــپ ۱ ی ــی تی حفاظت
کلیــد جریــان باقیمانــده نصــب شــود، این 
ــد  ــل خواه ــوق را مخت ــرد ف ــد عملک کلی
کــرد زیــرا جریــان ضربــه ای انتقالــی بــه 
ــان  ــک جری ــد ی ــی همانن ــادی حفاظت ه
نشــتی قلمــداد شــده و RCD مــدار را 
ــا  ــر ایــن ب قطــع خواهــد کــرد. عــاوه ب
وجــود برق گیــر حفاظتــی تیــپ ۱ و بــروز 
ــه  ــی ب ــه فیزیک ــال صدم ــه، احتم صاعق

کلیــد جریــان باقیمانــده ناشــی از ضربــه 
ــت  ــد داش ــود خواه ــه وج ــان صاعق جری
)شــکل ۶(. در چنیــن شــرایطی حفاظــت 
ــروز خطــا از دســت خواهــد  در شــرایط ب
رفــت و بــرای پیش گیــری از ایــن حالــت، 
برق گیــر تیــپ ۱ و برق گیــر حفاظتــی 
ــت  ــتی در باالدس ــر دو بایس ــپ ۲ ه تی
ــوند. ــده نصــب ش ــان باقیمان ــد جری کلی

 
ــورت  ــار در ص ــت از اضافه ب ــد حفاظ کلی
ــپ ۱ و  ــی تی ــر حفاظت ــتفاده از برق گی اس
ــر برق گرفتگــی  ۲، تنهــا حفاظــت در براب
در شــرایط بــروز خطــا را بــه عهــده 

)SPD( برق گیر حفاظتی

شکل6
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ــد داشــت. خواهن
ــد  ــی بای ــا زمان ــا تنه ــن SPD ه بنابرای
ــش  ــوز نق ــک فی ــه ی ــوند ک ــتفاده ش اس
حفاظــت در زمــان اضافه بــار را عهــده دار 
ــتیبان  ــوز پش ــک فی ــتفاده از ی ــد. اس باش
جداگانــه در مســیر ارســتر بــه ســایز 

بیشــترین  و  بعــدی  باالدســت  فیــوز 
 SPD ســایز مجــاز بــرای فیــوز پشــتیبان
ــر  ــتم TN، حداکث ــتگی دارد. در سیس بس
ــکل های  ــق ش ــی مطاب ــاژ کار مداوم ولت
ــپ ۱،  ــه SPD هــای تی ۷، ۸-۱ و ۸-۲ ب

۲ و۳ اعمــال می شــود.
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از  نمونه هایــی   ۱۰ و   ۹ شــکل های 
ــه  ــان صاعق ــای جری ــرد برق گیره کارب
TN- را در سیســتم )surge( و ســرج

می دهنــد.  نشــان   TN- S و   C-S

ــای  ــه برق گیره ــود ک ــه می ش ماحظ
کلیدهــای  پائین دســت  در   ۳ تیــپ 
ــد. الزم  ــده به کاررفته ان ــان باقیمان جری
ــوع  ــن ن ــه ای ــت ک ــادآوری اس ــه ی ب
برق گیرهــا بیشــتر بــه عنــوان حفاظــت 
تفاضلــی در برابــر اضافــه ولتاژهــای 
ــرد  ــدارات کارب ــی در م ناشــی از کلیدزن
دارنــد. ایــن اضافــه ولتاژها اغلــب مابین 
هــادی فــاز و هــادی خنثی پدیدار شــده 
ــاری  ــی ج ــادی حفاظت ــی در ه و جریان

ایــن   RCD کلیــد  لــذا  نمی شــود، 
ــتی  ــان نش ــوان جری ــه عن ــان را ب جری
کــرد. همچنیــن  نخواهــد  مشــاهده 
SPDهــای تیــپ ۳ بــرای جریــان تخلیــه 

نامــی  طرح شــده اند کــه در صــورت 
حفاظــت مناســب در باالدســت و تخلیــه 
 SPD ــیله ــه وس ــر ب ــای قوی ت ضربه ه
هــای تیــپ ۱ و ۲ کافــی و مناســب 
 RCD ــک ــک ی ــه کم ــود. ب ــد ب خواه
از  برابــر جریــان ضربــه،  مقــاوم در 
تحریــک بی مــورد یــا صدمــه مکانیکــی 

ــد. ــد ش ــری خواه ــا جلوگی ــه آن ه ب
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