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  کیلوولت 20  ای رده توزیعبرقگیرهای چندمحفظه طراحی و ساخت  :پروژه عنوان

 سند راهبردی و نقشه راه توسعه فن آوریهای نوین تجهیزات فشارقوی عایقی در مناطق با اقلیم خاص عنوان طرح:

 تجهیزات فشارقوی عایقی در مناطق با اقلیم خاص :واحد اجرایی

 ماه 14  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 :همراه با ذکر مراحل کلی تببین و تشریح پروژه

شده اند.  اعقه ارائهز صا در طي ساليان اخير در صنعت برق تجهيزات نويني به منظور بهبود كارايي سيستم ها در برابر حفاظت

( شده است. MCA( منجر به ساخت برقگيرهاي جديد چند محفظه اي )MCS)كننده جرقه اي خاموشمحفظه چندتكنولوژي سيستم 

ا به ين الكترودهبهاي تعبيه شده شامل تعداد زيادي الكترود نصب شده در يك ميله از جنس كامپوزيت است. حفره MCSاساسا يك 

يي بين شود، فاصله هواكنند. وقتي يك ضربه ولتاژي ناشي از صاعقه به برقگير اعمال ميهاي تخليه گاز عمل ميعنوان محفظه

دهد. بنابراين فشار شود. تخليه بين الكترودها در درون حجم بسيار كوچك محفظه ها رخ ميالكترودها دچار شكست الكتريكي مي

( و كشيدگي blow-out)گردد. عمل دمش به بيرون ه به سمت بيرون و اطراف مقره ميحاصله باال باعث خروج كانال هاي تخليه جرق

(elongationكانال )شي از ضربه ولتاژ نا گردد يعني برقگير اضافههاي بين الكترودها منجر به افزايش مقاومت كلي همه كانالها مي

 هاي ولتاژي مختلف ساخته مي شوندكند. برقگيرهاي چند محفظه اي در ردهصاعقه را محدود مي

ر آن را نسبت بهه رساني به خود برقگير شده و عمتخليه انرژي ناشي از اضافه ولتاژ در هواي اطراف تجهيز كه باعث جلوگيري از آسيب

 نمايدبرقگيرهاي اكسيد روي چند برابر مي

اي در رده الف:يك نمونه برقگير چندمحفظه

 كيلوولت 20ولتاژ 

 ي شروع تخليهب: لحظه

 ي پايان تخليه ج: لحظه
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ين سبك بودن است. همچن هاي تخليهاز مزاياي اين نوع برقگير عدم نياز به سيستم زمين با توجه به محدود شدن جريان در كانال

برقگير  زيت اين نوعمي خاص در نصب آن روي دكل و قابليت نصب روي بدنه خود مقره ديگر نياز به استفاده از نگهدارندهو عدم 

باشد.مي

باشد از باشد و اين موضوع بدليل عدم استفاده از قرص اكسيد روي در آن مياين برقگير قيمت مناسب آن ميديگر از مزاياي 



 

 توان به موارد زير اشاره نمود.مزاياي ديگر اين برقگير مي

 عدم نياز به سيستم زمين در اين نوع برقگير .1

 عدم نياز به استفاده از فيكسچر خاص در نصب آن روي دكل و قابليت نصب روي بدنه خود مقره .2

 

 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

  يلوولت توزيعك 20نمونه نيمه صنعتي برقگير چند محفظه اي رده طراحي و ساخت 
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