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و حافظت در بخش برق    ی منیدهند که امروزه بحث ا یها نشان م ی بررس
 MCB) اتورینی م دیکل است و دیمورد تاک اریبس سات ی ساختمان ها و تاس

– Miniature Circuit Breaker) ی طراح  ی قطعات محافظت نیاز ا ی کی 
از مدارها و  محافظت  یبرا یادیز یو قطعات محافظت  لیوسا .شده است

ساختار منحصر به  لیبه دل دهایکل نیا .شده اند ی طراح   ی برق یها ستمیس
 .کنند ی ها فراهم م  ستمیس یرا برا یادیز یها تیفرد خود قابل

الزم است   ،ی و محافظت در مدارات برق ی منی موضوع ا  تیتوجه به اهم با
قطعه پر کاربرد   نی جامع درباره ا ی ها اطالعات نیبرق و تکنس نیمهندس

 .داشته باشند ی محافظت 

پرداخته   یاتور ینیم یها دیشما درباره کل یمقاله به پاسخ سوال ها نیا در
 .شود ی م

 

 ست؟یچ یاتور ینیم دیکل 1#

 Miniature Circuit) یاتور ین یقطع کننده مدار م  ایو  یاتور ینیم دیکل
Breaker) محافظت از مدار   یبرا کهاست  ی کیالکترومکان ی ، دستگاه

 .شده است ی طراح  ادیز انیدر برابر جر  ی ک یالکتر
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از   ی ناش ی کیالکتر  یخطا فیتوص  یبرا ی اصطالح قتی در حق ادیز انیجر
 .اتصال کوتاه است ایاضافه بار 

از حد از مدار  شیب انیدر برابر جر وزیف میگذشته با استفاده از س در
از حد   شیب ان یساده بود؛ جر وزهایف نیکار در ا روند .شد ی محافظت م 

 .کند ی و ذوب کردن، قطع م  ع یرا با گرم کردن سر وزیف
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  ی کیمدار الکتر  هی کار، بق نیرود و با ا ی م  نیرا از ب ی کیاتصال الکتر  نیبنابرا
 .شود ی حفظ م  ادیز  انیجر نیدر برابر ا

در  ی معموالً وقت   رایبخشند؛ ز ی را بهبود م  تیقابل نیا یاتور ینیم یها دیکل
  ی نم نیب از شوند و ی ذوب نم رند،یگ ی از حد قرار م ش یب انیمعرض جر
 .قابل استفاده مجدد هستند نیروند؛ بنابرا

روشن و   تی قابل رای راحت تر است ز اریبس نیاز آن ها همچن استفاده
از آنجا که  نین همچ .کنند ی مدار فراهم م  یجداساز  یخاموش کردن را برا

  منیا اریقرار دارد، استفاده از آن ها بس ی ک یپوشش پالست کیدر  یهاد
 .کاربران ندارد یبرا یخطر  است و
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 یاتور ینیم دیکل فی وظا 2#
 ان یمحافظت از مدار در برابر اضافه جر  1-2#

  کی یرو ی از لوازم خانگ یار یافتد که بس ی اتفاق م  ی هنگام  انیجر اضافه
نسبت به مدار و کابل  یشتر یب  ی کیالکتر  انیجر و  رندیگ ی مدار قرار م

  به .فتدیتواند در آشپزخانه ب  ی اتفاق م نیا .کشند ی شده از منبع م ی طراح 
و  وی کروویما  ،یاجاق برق ،یی ظرف شو نیماش ،یکتر  ی عنوان مثال وقت 

 .شوند ی مخلوط کن همه به طور همزمان استفاده م

 از نیشود؛ بنابرا ی مدار باعث قطع برق م نیموجود در ا یاتور ینیم دیکل
 .کند ی م یر یها جلوگ  میدر کابل و س یاز حد و آتش سوز  شیگرم شدن ب
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 حفاظت از مدار در برابر اتصال کوتاه 2-2#

دستگاه است و به   ای ی ک یاز مدار الکتر یی نقص در جا  جهیکوتاه نت اتصال
  ی رخ م  ی اتفاق زمان نیا .خطرناک تر از اضافه بار است اریطور بالقوه بس

برقرار   میها اتصال مستق یهاد  هیو بق ی خنث یها  یهاد نیدهد که ب
 .شود

  تابد و ی به دور مدار م  یبه صورت حلقه ا ی ک یالکتر انی مقاومت، جر بدون
 یها دیکل .کند ی هزار برابر م نیآمپراژ را چند هیثان ی لیدر م فقط

  6000 ایآمپر  لویک 6معموالً   ی خانگ سات یمورد استفاده در تاس یاتور ینیم
ال  از اتص ی از حد ناش شیب انیاست که جر ی معن  نیبه ا نی ا .آمپر هستند

  یاما برا ی و صنعت  یتجار  طیشرا در .آمپر باشد 6000از  شیب دیکوتاه نبا
 یها د یآالت بزرگ، استفاده از کل نیولت و ماش  415استفاده در 

 .است یآمپر ضرور   لویک 10 یاتور ینیم
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 دیکل است که ی احتمال یخطا  انیاعداد نشان دهنده حداکثر جر نیا
تواند با قطع اتصال مدار در برابر آن مقاومت کند و  ی م  یاتور ینیم

 .کار کند ی همچنان به درست 

 یاتور ینیم دیکل  ،ی احتمال  انیاز حداکثر جر یبزرگتر  انیصورت عبور جر در
 .اتصاالت و تماس ها قطع شوند جهینت در ممکن است خراب شود و

 ی و قطع ارتباطات به صورت دست  یبرقرار   دجایا 3-2#
 در مدار 

صورت   به کنند که ی ما فراهم م  یامکان را برا  نیا یاتور ینیم یها دیکل
با روشن کردن آن ها، اتصاالت مدار برقرار شوند و با خاموش کردن  ی دست 

  ریخصوصا در هنگام تعم تیقابل  نیا .آن ها، اتصاالت مدار باز شوند
 .شود ی واقع م دیمف ی برق سات یدستگاه ها و تاس

 شده در مدار  جادیا یقطع و انتقال جرقه ها 4-2#

جرقه، جرقه به سمت  جادیشده که در هنگام ا ی طراح یطور  دیکل نیا
طول مدت   ای جرقه را خاموش کند و  ایآن جا  در کند و تیهدا ریجرقه گ

 .آن را بکاهد
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 یاتور ینیم دینحوه کار کل 3#

شبکه  یعاد ریغ طیرا در شرا ی ک یبه طور خودکار مدار الکتر یاتور ینیم دیکل
  دیکل یها  زمیمکان .کند ی خاموش م وبیمع طی در شرا نیو همچن

اضافه بار   ای انیاز اضافه جر ی مدار را در برابر خطرات ناش یاتور ینیم
از حد به روش  شیب انیدو نوع جر نیآنجا که ا از  .کنند ی محافظت م 

پس از  یاتور ینیم یدهایکل  شوند، ی آشکار م یمتفاوت اریبس یها
 .کنند ی برخورد م  انیاضافه جر نیبا ا قیآن ها، به دو طر  یی شناسا

قطع  سمیمحافظت در برابر اضافه بار و مکان یبرا ی رارتقطع ح زمیمکان
 .محافظت در برابر اتصال کوتاه یبرا ی س یمغناط

 یقطع حرارت سمیمکان  1-3#

  .شود ی فراهم م  ینوار دو فلز  ایمتال و   ی از اضافه بار توسط نوار ب حفاظت
 .شده است لی تشک ینوار دو فلز  ای متال و  ی نوار ب کی از  یاتور ینیم دیکل

گرم شده  یعبور کند، نوار فلز  یاتور ینیم دیمداوم از کل یاضاف انیجر هرگاه
 .شود ی و با خم شدن منحرف م 

متال، از دو فلز با  ی ب ایو  ینوار فلز  نیاست که ا نیخم شدن ا نیا لیدل
انبساط آن ها در مقابل حرارت  زانیم متفاوت ساخته شده و یجنس ها

 یمنبسط شده و نوار فلز  یگر یاز د شیفلز ب کی  جه،ینت  در .متفاوت است
قفل  کی  ،یانحراف نوار دو فلز  نیا .شود ی خم م گریبه سمت فلز د

 .کند  ی را آزاد م  ی کیمکان
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  یکار دارد، تماس ها زمیکه به مکان ی به کمک اتصاالت  ی کیقفل مکان نیا
خاموش  یاتور ینیم دیکل سپس  .کند ی را باز م یاتور ینیم دیمتصل به کل
 .شود ی در مدار متوقف م انیجر  جهیشده و در نت

روشن   ی به صورت دست  دیبا یاتور ین یم دیکل ان،یمجدد جر یراه انداز  یبرا
 .شود

 ی سی قطع الکترومغناط سمیمکان  2-3#

باعث   ی ک یالکتر انیجر ریو چشمگ ی ناگهان  شیهنگام اتصال کوتاه، افزا  در
 یی جابجا نیا .شود ی ها در اتصاالت م چیپ میس ی کیالکترو مکان یی جابجا

کند و   ی شود، اتصاالت را باز م ی قفل م سمیمکان یباعث آزاد شدن فور 
 .کند  ی مدار را قطع م

 

 ی اتور ینیم دیانتخاب کل یها  اریمع 4#

  دیکل یبا دقت بهتر  میتوان ی مدنظر: با توجه به کاربرد م کاربرد .1
 .میمناسب را انتخاب کن یاتور ینیم

بتواند کار  یرادیا چیبدون ه دیکه در آن کل یی : دمای اتیعمل یدما .2
 .کند

تواند در  ی م  دیکه کل ی اتصال کوتاه انیجر ممیقطع: ماکس قدرت  .3
 .عمل کند ی برابر آن مقاومت کرده و به درست 
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 .شده است ی عمل در آن طراح یبرا دیکه کل ی : فرکانسیکار  فرکانس .4
 .شده است ی عمل در آن طراح یبرا دیکه کل ی: ولتاژ ی اتیعمل ولتاژ .5

 

 یاتور ینی م دیو کل وزیف سهی مقا 5#

ولتاژ  ی ک یشبکه الکتر کیدر  یاتور ینیم یها دیاز کل وزیف یما به جا امروزه
  نیاست که در ا یمتعدد لیانتخاب دال  نیا لیدل .میکن ی استفاده م  نییپا

 :میپرداز یبخش به آن ها م

 

ممکن است   وزی فاست که نیا  یاتور ینیم دیانتخاب کل لیاز دال  ی کی .1
 اما .را حس نکندو بار  انیو اضافه جر یعاد ر یغ طیاز شرا ی بعض

همه آن ها را   یاتور ینیم دیهمان کل ایو  یاتور ین یقطع کننده مدار م
مدارات و   یرا برا یشتر یمحافظت ب جهینت  در داده و صیتشخ

 .کندی دستگاه ها فراهم م
حساس  ار یبس ی اضاف انیدر برابر جر وزینسبت به ف یاتور ینیم دیکل .2

 .تر است
 .است  وزیتر از ف منیا  ی ک یاز نظر الکتر یاتور ینیم دیبا کل کار .3
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بعد از هر خطا   ،یاتور ینیم یها دیشده با کل یطراح  یمدار ها در .4
  ی شده و به درست یفقط با روشن کردن مجدد، مدار دوباره راه انداز 

  میبه کار رفته، ترم وزیکه در آن ها ف یی در مدار ها اما .کند ی عمل م
 دیبا وزیف چرا که ستین ریپس از قطع شدن مدار امکان پذ  ع یسر
 .مجدد شود ی کش میس ایو   نیگزیجا

داده و   صیخطا را در مدار تشخ یبا سرعت باالتر  یاتور ینیم دیکل .5
 .کند یاتصاالت را قطع م

  دارند که ی روشن و خاموش شدن دست  تیقابل یاتور ینیم یها دیکل .6
 . دیآ ی ار مقطعات به ک ریو تعم ضیهنگام تعو در


