ساختارکلید مینیاتوری الکتروکاوه
از آنجا که کلید فیوزهای مینیاتوری به عنوان یکی از قطع کننده های مدار امروزه در بیشتر خانه ها و دستگاههای حساس
جهت محا فظت و ایمنی افراد و دستگاهها درمقابل جریانها ی اضافه بار و اتصال کوتاه به کار می روند .
ساختارکلی کلید مینیاتوری الکترو کاوه به شرح ذیل می باشد :
 -1پوسته :
کلیه قسمتهای کلید مینیاتوری درون آن قرار می گیرند و باید از مواد عایق با حداقل ولتاژ  0022ولت و غیر قابل شعله ور
شدن با مقاومت حرارتی  062درجه سانتیگراد باشد .به طور معمول از با کالیت،مالمین یا نوع خاصی از پلی آمید الیافدار می
باشد  .در نوع غیر استاندارد آن از مواد پالستیک ساده و یا آسیابی تهیه می شود که مقاومت مناسب در مقابل حرارت ناشی از
عبور جریان و جرقه ناشی از قطع و وصل را ندارد و عمدتاً دارای بوی خاصی هستند که میتوان آن را از انواع دیگر تفکیک نمود.
 – 0مگنت :
از سیم پیچ مسی  ،هسته مرکزی ثابت و متحرک از جنس مواد فرومغناطیس  ،فنر ،اتصاالت و  ...تشکیل شده است که در برابر
جریان های چند برابر جریان نامی کلید ( با توجه به تیپ کلید که روشنایی یا موتوری یا موتوری سخت باشد از  3برابر تا 02
برابر جریان نامی می باشد ) و یا اتصال کوتاه واکنش نشان می دهد و باعث قطع فوری و آنی کلید میگردد  .در کلید مینیاتوری
های استاندارد برای هر جریان نامی  ،مگنت خاص خود را دارد .
 - 3دستگیره کلید :
وسیله ای برای قرار دادن کلید مینیاتوری در حالت قطع و یا وصل می باشد .
 - 4بی متال :
رله اضافه بار به کار رفته در کلیدهای مینیاتوری یک نوع بی متال است که در زمان تولید کلید مینیاتوری بوسیله یک پیچ ،
جریان نامی دقیق کلید تنظیم و توسط کارخانه الک می شود .این رله کار قطع مدار را در برابر اضافه بار بر عهده دارد .
 - 0جرقه گیر :
از صفحات فلزی موازی هم تشکیل شده است که توسط الیه ای عایق از هم جدا شده اند و در زمان قطع با تقسیم جرقه به
جرقه های کو چک از جرقه های خطرناک و ایجاد صدا و گرمای زیاد جلوگیری می کند  .معموالً در کلیدهای بی کیفیت و ارزان
قیمت  ،این قطعه وجود ندارد که شاید ساده ترین یا ابتدایی ترین راه شناسایی این موضوع  ،وزن کم کلید می باشد .
 - 6فنرها و اتصاالت :
این اجزا باید از توان مکانیکی و ساختار ویژهای بر خور دار باشند و در برابر زنگ زدگی مقاوم باشند
 - 7ترمینال ها :
باید ضد زنگ و طوری طراحی شوند که هادی ها به راحتی در آن قرار گیرند.

کلیدهای مینیاتوری جریان متناوب
استفاده از وسایل حفاظتی در یک مدار جهت جلوگیری از خطراتی نظیر آتش سوزی ،اضافه بار و اتصال کوتاه ناشی از خطای
اتفاق افتاده در سیستم الزامی است  .یکی از این وسایل که به واسطه خصوصیات منحصر بفردی همچون قابل استفاده بودن بعد
از هر بار قطع ،قطع همزمان سه فاز و غیره امروزه مورد استفاده زیادی دارد کلیدهای قطع خودکار  ،یا مینیاتوری می باشد که
معموالً در دو نوع  ACو  DCتولید میگردد.
کلیدهای مینیاتوری جریان متناوب کاوه در سه تیپ روشنایی ( ، )Bموتوری ( )Cو سخت موتوری ) (Dدر انواع تک پل  ،تک
پل با نول ( ، )P+N1دو پل  ،سه پل  ،سه پل با نول ( )P+N3و چهار پل تولید می شوند.
درحال حاضر دو استاندارد جهانی  IEC/EN 60898و  IEC/EN 60947-2در کارخانه های معتبر و سازنده کلیدهای
مینیاتوری مورد استفاده قرار می گیرد  .در کشور ما نیز برای کلیدهای مینیاتوری استاندارد ملی به شماره  0611تدوین شده که
شالوده استاندارد  IEC/EN 60898می باشد.
باید توجه داشت که از کلیدهای  ACدر مدار  DCتحت هیچ شرایطی نمی توان استفاده کرد که خطراتی همچون عدم قطع در
زمان اتصال کوتاه ( ناشی از جوش خوردن کنتاکتها ) را دربردارد  ،همچنین این امر در اضافه بارها باعث سوختن تدریجی
کنتاکت و در نتیجه اتصال نامناسب کنتاکت ثابت و متحرک و ایجاد حرارت می شود .
کلیدهای مینیاتوری جریان مستقیم  ،عالوه بر داشتن مگنت طبیعی دارای رله مگنتیک مخصوص جهت کار در جریان مستقیم
می باشد  ،بنابراین می توان از کلیدهای  DCدر مدار  ACنیز استفاده کرد .
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