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 چیست؟ مینیاتوری کلید

 طور به که الکتریکی سوئیچ یک، MCB ( Breakers Circuit Miniature ( ، یاتورینیم یدهایکل

 از حد از بیش فعلی از ناشی آسیب از الکتریکی مدارهای ولتاژ محافظت برای استفاده مورد میکند عمل خودکار

 و شوند می بندی درجه A 125 جریان تا معمول طور به یاتورینیم یدهایکل است. کوتاه اتصال یا بار اضافه

 C  یموتور ،B ییروشنا پیت سه در یاتورینیم یدهایکل .کنند عمل مغناطیسی-یحرارت یا حرارتی توانند می

 شوند. یم دیتول D  یموتور سخت و

بار " ایسه تا پنج برابر حداکثر  نیب یعبور انیشده اند که اگر جر یطراح یطور B مدار نوع یقطع کننده ها

 یتجار ماتیو تنظ یمصارف خانگ یست که براا MCBنوع  نیحساس تر نیا.شود ، قطع شود هیتوص "ینام

 باشد. ادیز انیشده است که احتمال دارد جر یطراح نییولتاژ پا

از حد وجود دارد  شیب شیقدرتمندتر که احتمال افزا یکیالکتر یدستگاه ها یبرا C مدار نوع یقطع کننده ها

 .شوند یاستفاده م - یو صنعت یتجار یها طیمعموالً در مح -
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خوب  یخود حرکت کنند. نمونه ها یپنج تا ده برابر بار نام نیب یاناتیشده اند که در جر یطراح یبه گونه ا آنها

 فلورسنت است . ییکوچکتر و روشنا یبرق یشامل موتورها

برابر  ستیده تا ب نیب انیجر شینوع هستند و فقط در صورت افزا نیکم حساس تر D نوعکلید های مینیاتوری 

 .شوند یمشده فعال  هیحداکثر توص

شوند که گاهاً  یساخته م یو صنعت یتجار نیسنگ یدستگاه ها یبرا Dدرجه  یداراکلید های مینیاتوری 

،  کسیاشعه ا ی، دستگاه ها یجوشکار زاتیتوان به تجه یدارند. به عنوان مثال م یدیشد اریبس یها انیجر

 بدون وقفه اشاره کرد . هیمنبع تغذ یبزرگ و واحدها یموتورها

 

 (MCB) مینیاتوری کلید مقابل در فیوز

 پایین ولتاژ الکتریکی های شبکه در بیشتر فیوزها جای به )MCB( مینیاتوری مدار های کننده قطع از امروزه

 :هستند فیوز یک با مقایسه در بسیاری مزایای دارای یاتورینیم یدهایکل . شود می استفاده

 مدار خودکار طور به خطا( و بار اضافه حالت دو )هر شبکه عادی غیر شرایط در یاتورینیم دیکل .1

 به نسبت و است تر اطمینان قابل بسیار شرایطی چنین تشخیص در. کند می خاموش را الکتریکی

 .دارد بیشتری حساسیت جریان تغییر

 منطقه ، گیرد می قرار خاموش یتموقع در شدن خاموش هنگام در سوئیچ عملکرد دکمه که هنگامی .2

 باز با باید فیوز سیم ، فیوز وجود صورت در اما. است شناسایی قابل راحتی به الکتریکی مدار معیوب

 دیکل کارکرد بنابراین. شود بررسی فیوز سیم ضربه تأیید برای ، فیوز پایه از برش یا فیوز کردن

 .است تشخیص قابل بسیار فیوز با مقایسه در یاتورینیم
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 برای یا شوند ترمیم دوباره باید فیوزها زیرا ، نیست پذیر امکان فیوز وجود صورت در تأمین سریع میمتر .3

 سوئیچ چرخاندن  با سریع بازگرداندن ، یاتورینیم دیکل مورد در اما. شوند جایگزین منبع مجدد بازیابی

 .است پذیر امکان

 .است زفیو از تر ایمن الکتریکی نظر از یاتورینیم دیکل با کار .4

 .توانند نمی فیوزها که حالی در هستند کنترل قابل دور راه از یاتورینیم های دیکل .5

 

 مدار کننده طعق یاتورینیم دیکل عملکرد ولاص

 به دیگری و جریان حد از بیش حرارتی اثر دلیل به یکی. دارد وجود مینیاتوری مدار کننده قطع رد عملکرد دو

 فلزی دو نوار با مینیاتوری مدار کننده قطع حرارتی عملکرد. جریان حد از بیش الکترومغناطیسی اثر دلیل

 و شده گرم فلزی دو نوار ، کند عبور یاتورینیم دیکل طریق از مداوم اضافی جریان که زمان هر شود می حاصل

 .شود می منحرف شدن خم با

 کار مکانیزم به مکانیکی قفل این که آنجا از. کند می آزاد را مکانیکی قفل یک ، فلزی دو نوار از انحراف این

 .شود می کوچک مدار کننده قطع های کنتاکت شدن باز باعث ، است متصل

 پیچ سیم با همراه پیستون الکترومکانیکی مکان تغییر باعث جریان ناگهانی فزایشا ، کوتاه اتصال شرایط در اما

 مکانیسم فوری شدن آزاد باعث و کند می برخورد حرکت اهرم به پیستون. شود می یاتورینیم دیکل برقی یا

  عملکرد ولاص از ساده توضیح یک این. کند می باز را مدار کننده قطع های تماس نتیجه در و شود می قفل

 . بود مینیاتوری مدار ندهکن قطع
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 یا تعمیر یاتورینیم های دیکل ، کلی طور به. است نگهداری و تعمیر بدون و مقاوم ، ساده بسیار یاتورینیم دیکل

 مدار کننده قطع یک. شود می جایگزین دیگر یاتورینیم دیکل یک با فقط لزوم درصورت ، شود نمی نگهداری

 :است اصلی ساختاری قسمت سه ایدار معمول طور به مینیاتوری

 مینیاتوری کلید قاب

 شده بندی عایق و محکم ، سخت محفظه یک این. است شده بندی قالب مورد یک مینیاتوری کلید یک قاب

 .اند گرفته قرار آن در دیگر اجزای که است

 مینیاتوری کلید کننده قطع عملکرد مکانیسم

 قطع یک دستی شدن بسته و کردن باز برای ای وسیله مینیاتوری کلید کننده قطع یک عملکرد مکانیسم

 در. است "TRIPPED" و"ON" ،  "OFF" موقعیت سه دارای. کند می فراهم را مینیاتوری مدار کننده
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 موقعیت در تواند می خارجی سوئیچینگ قفل ، زیاد جریان اثر در یاتورینیم دیکل شدن قطع صورت

 "TRIPPED"باشد. 

 در. گرفت خواهد قرار "OFF" موقعیت در سوئیچینگ قفل ، کنید خاموش را یاتورینیم دیکل دستی وقتی

 می سوئیچینگ قفل های موقعیت مشاهده با. است گرفته قرار "ON" در سوئیچ ، یاتورینیم دیکل بسته حالت

 .کرد تعیین خاموش دستی یا و قطع یا بسته را یاتورینیم دیکل وضعیت توان

 مینیاتوری مدار کننده قطع عملکرد

 با را موجود تصویر اگر. است شده ارائه آن کردن خاموش برای مینیاتوری مدار کننده قطع یک در مکانیزم هس

 یک با خاموش اهرم یک و پیچ سیم یک ، فلزی دو نوار یک عمدتا که شد خواهیم متوجه ، کنیم مشاهده دقت

 .کند می کار دست
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 زیر شرح به است شده داده نشان تصویر در که مینیاتوری مدار کننده قطع یک الکتریکی جریان حمل مسیر

 - بعدی سه پیچ سیم یا فعلی پیچ سیم سپس - فلزی دو نوار سپس - چپ سمت برق ترمینال ابتدا. است

 به همه. است جانبی برق ترمینال دارای راست سمت آخر در و  ثابت تماس سپس - متحرک تماس سپس

 .اند شده مرتب سری صورت

 ، قفل نقطه این با ، فنر فشار وسیله به MCB متحرک تماس. شود می قفل نقطه جابجایی باعث فلزی دو نوار

 متحرک تماس شود می باعث و شود می فنر شدن آزاد باعث قفل جابجایی کمی که است شده مرتب چنان

 .کند حرکت مینیاتوری کلید شدن باز برای

 پیچ سیم آن  ، کوتاه اتصال گسل هنگام در که گیرد می قرار ای گونه به راهی سه پیچ سیم یا فعلی پیچ سیم

 رو این از. شود جا به جا قفل تا شود می باعث و کند برخورد قفل نقطه همان به آن پیستون که شود می باعث

 .شود می باز روش همان به یاتورینیم کلید

 وقتی که است معنی این به ، کند می کار دست با مینیاتوری مدار کننده قطع عملکرد اهرم وقتی دوباره

 در کند می تغییر قفل نقطه همان ، دهیم می قرار خاموش موقعیت در دستی صورت به را یاتورینیم کلید

 .کند می حرکت روش همان به ثابت تماس از شده جدا هم از تماس نتیجه

 یا ، پیچ یمس افزایش دلیل به یا ، فلزی دو نوار شکل تغییر دلیل به مثال عنوان به - کار مکانیسم از نظر صرف

 در این. شود می آزاد یافته شکل تغییر فنر همان و شود می جابجا قفل نقطه همان - دستی عملکرد دلیل به

 احتمال است ممکن ، شود جدا ثابت تماس از متحرک تماس وقتی. است متحرک تماس حرکت مسئول نهایت

 .باشد زیاد جرقه

 بازنشانی خود قبلی وضعیت به را شده جابجا عامل قفل واقع در ، کنیم می روشن را یاتورینیم کلید که هنگامی

 .کنیم می آماده دیگر حرکت یا کردن خاموش یک برای را MCB و کرده
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 ؟میمناسب را انتخاب کن MCB چگونه

 دیدارد. هنگام خر ینصب شما بستگ ایبه مشخصات دستگاه  دیکن یداریخر دیکه با یا کلید میناتوری نوع

MCB دیکن سهیرا مقا ری، عوامل ز: 

 قطع یها یژگیو. 

 قطع شود.  جرقهآزاد شدن  ای بیتواند بدون تخر یقطع کننده مدار م انیحداکثر جر -شکست  تیظرف

بر  یشکستگ تیهرگونه ولتاژ در مجاورت نصب مطابقت داشته باشد. ظرف یبا قدرت احتمال دیبا نیا

واحد استاندارد  (amps)آمپر  1000شود که هر کدام  یم یریاندازه گ (kA) آمپر لویحسب ک

 .است یکیالکتر انیجر

  و ، ، د کیقطب شامل  یها نهیگز کلید مینیاتوریسه گانه درون محفظه  یدهایکل ایتعداد قطب ها

از  کیدر هر  ییسه قطب معمول است. اگر خطا ایسه  یو چهار قطب است. مدل ها یسه و خنث

 .را در هر سه مدار قطع کند انیتواند به طور همزمان جر یم نیمدارها رخ دهد ، ا

 

 

 


