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 Type

Semiconductor

Varistor

Spark gap

WaveformResponse time
Range of discharge 

current

1ns

25ns

100ns

1kA
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8/20µs

8/20µs

10/350µs

Cevap Süresi Deşarj Akım
Kapasitesi

Dalga Şekli

Parafudur Yapısı
Structure of an SPD

Yarıiletken

Variable resistor
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Test current for lightning 
current arrester (10/350µs)

Test current for surge
protective devices (8/20µs)

Yıldırım akım bastırıcıları
 için test akımı(10/350μs)

Anahtarlama gerilimleri
 için test akımı(8/20μs)

Parafudurlar 1 ila 100 nano saniye gibi son derece kısa 
sürelerde hızlı açma-kapama yapabilen cihazlardır. Aşırı 
gerilim sırasında hızla kısa devre olan parafudurlar normal 
gerilim değerlerinde ise açık devre pozisyonundadırlar.

Parafudur Nedir?

What Is A Surge Protective Device (SPD)
Surge Protective Devices, are very fast switches, able to switch 
on in the order of nano-second (say 1ns to 100ns). During 
over voltage, these switches have rather low impedance able 
to conduct large current, when switched on. In normal voltage 
SPDs have very high impedance, i.e. Switched off.

Şekil 16. Parafudur Yapısı
Fig.16      Inner structure of SPD

10/350µs ve 8/20µs Dalga Formları

10/350µs and 8/20µs Waveform
Lightning Current

Why Spark-Gap Can Discharge
10/350µs Waveform Impulse

10/350µs dalga formu direkt yıldırım deşarjları sırasında oluşur. 
8/20µs lik darbeler ise çoğunlukla yıldırım ile ilgili olmayan 
şebekedeki anahtarlama cihazları sebebi ile oluşur.

10/350µs waveform impulse current is defined as the test
current for direct lightning protective components and devices,
and 8/20µs for devices and components not subjected to the
direct lightning strikes.

Generally, a varistor cannot endure 10/350µs waveform
impulse, because of its high voltage drop during discharging
impulse current.

Gaz Deşarj Modeller ve 10/350µs

Varistor

Varistor

10/350µs formundaki darbeler sırasında varistörler üzerinde 
oluşacak gerilim düşümü varistörün zarar görmesine sebep 
olur.

385V/40kA’lik bir varistör üzerinde, 3kA’lik bir deşarj anında
1.1kV’luk bir gerilim düşümü oluşur. Bu da 1342,77J’lük enerji 
yayılımına sebep olur.

While discharging 3kA impulse current, the protection voltage
of a 385V/40kA varistor is 1.1kV, causing about 1342.77J
energy dissipation. 

Şekil 17. 10/350µs ve 8/20µs test akımı
Fig.17    10/350µs and 8/20µs impulse wave test current

Şekil 18. 10/350µs
Fig.18      10/350µs
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U=U1+U2+USPD=L1di +L2di +USPD
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                                                                           dt
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                           =3.8~9.8kV
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Şekil 19. 10/350µs 
Fig.19      10/350µs
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Şekil 20. Paralel Bağlantı
Fig.20.      SPD in parallel connection

3kA’lik bir akım gaz deşarjlı modeller üzerinde 50V’luk bir geri-
lime sebep olur. Bu da yanlızca 85J’ lük bir enerji oluşturur.

Bu sebeple, 10kA’lik bir deşarj akımı varistör üzerinde 6000J’ 
lük bir enerjiye sebep olarak varistöre zarar verebilecekken gaz 
deşarjlı modellerde yalnızca 350J’lük bir enerji oluşur. Bu değer 
gaz deşarjlı tiplerde zarara sebep olmaz.

Gaz Deşarjlı Tipler

For a spark-gap, also discharging 3kA impulse current, but its 
protection voltage is 50V during 99% of the whole discharging 
period, causing only about 85J energy dissipation.

Therefore, if discharging impulse current increase to 10kA, the 
varistor will cause energy dissipation up to 6000J, and damage 
varistor. But for spark-gap, just causing energy dissipation is 
350J, which will not lead a spark-gap damage.

Spark-Gap

Paralel ve Seri Bağlantıların 
Karşılaştırılması
Paralel Bağlantı 

Yıldırım akımı deşarjı sırasında parafudur üzerinde  USPD  geri-
limi oluşacaktır. Parafudurun her iki ucundaki kablo uzunluk-
ları sebebi ile de  U1 ve U2  gerilimleri oluşacaktır. Bu durumda 
yük üzerindeki toplam gerilim U=U1+USPD+U2 olacaktır.

Yıldırım akımının 20 ila 80kA arasında olduğunu varsayarsak, 
parafudur bağlantı kablolarının da 1m olması halinde

Comparison of Wiring in Parallel and in 
Series
Parallel Connection

When the lightning current flows through the SPD, it will cause 
a voltage drop USPD, also the lines connected to the SPD on both 
sides will cause a voltage U1 and U2, therefore the total voltage 
drop of the equipment to be protected is U=U1+USPD+U2. 

Assuming the lightning current ranges between 20kA ~ 80kA, 
and the length of the lines connect to the SPD on both sides is 
L1+L2=1m;

Bu sebeple yük üzerindeki toplam gerilim düşümü parafudur 
koruma seviyesinden yüksek olacaktır. Bu durum yükün zarar 
görmesine neden olur.

Therefore, the total voltage drop of the equipment be protected 
is higher than the voltage protection level of the SPD, this situa-
tion will likely cause equipment damage

Yıldırım ve Darbe Gerilim Koruma
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Seri Bağlantı (V Bağlantı)
V bağlantı ile yük üzerindeki gerilim düşümü parafudur 
üzerindeki gerilim düşümü ile aynı seviyede olur. Bu durumda 
yük daha iyi korunur.

Bu sebeple V bağlantı, koruma güvenirliği açısından çok 
daha önemlidir. V bağlantının yapılamadığı yerlerde bağlantı 
kabloları boyu minimum tutulmalıdır.

Series Connection
When the lightning current flow through the SPD, it will cause 
a voltage drop USPD, because of the V-shape connection, the 
total voltage drop of the equipment be protected U=USPD»1.8kV.

By the above comparison, wiring in series (V-shape) will make 
the voltage drop the same for the equipment to be protected 
and the voltage protection level of the SPD.

Parafudur Montajı
Parafudur RCD’nin önüne (kaynak tarafına) bağlanmalıdır. Aksi 
halde,

1. Toprağa deşarj akımı sırasında RCD istenmeyen açmalara 
sebep olacaktır.
2. Ayrıca yine olası bir deşarj anında RCD parafudur tarafından 
korunmayacaktır.

Correct Installation of SPD
SPD should be installed at the upstream of RCD 
(residual current device) of maincircuit, because 
otherwise: 

1. When the SPD is activated, it will discharge current to 
earth, the current will be interpreted as leakage current 
by the RCD, this will lead an erroneous trigger by RCD, 
and affect the normal power supplying.

2. On the other hand, if the SPD is installed at the 
downstream of RCD, when lightning or surge occur,
the huge current will pass RCD, resulting in mechanical 
damage to RCD because of the strong current.

Şekil 21. V Bağlantı
Fig.21     SPD in series connection

Şekil 22. Doğru Bağlantı
Fig.22 Correct Installation

Şekil 23. Yanlış Bağlantı
Fig.23     Incorrect installation
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