
ةرغصملا ةرئادلا عطاوق

MiniatureCircuitBreaker

دادعإ

ءا برهك ينف دمحم ليقع



MCB: اراصتخا ىمست و

miniature ةمنمنملا عطاوقلا اضيا ىمستو

ةرئادلا لصفو لصوب موقي زاهج نع ةرابع يه

لصفو ةيداعلا ليغشتلا فورظ يف ًايودي ةيئابرهكلا

عطاوقلا هذه مدختستو أطخ ثودح دنع ايلآ ةرئادلا

ثودح ةجيتن فلتلا نم ةيئابرهكلا األمحلا ةيامحل

اهريغ وأ لمحلا يف ةدايز وأ رصق

: ةرغصملا ةرئادلا عطاوق تازيمم

ضيرحتلا وأ يرارحلا لصفلا قيرط نع لمعت

ًاعم وأاالنينث يسيطانغملا

أطخلا زإةلا دعب ايودي اهليصوت ةداعإ نكمي

يئابرهك رصق ثودح دنع ةباجتس يفاال ةعرس

دلوتملا يئابرهكلا سوقلا دامخ إل قرط ىلع يوتحت



ةرئادلا لصف دنع

اهبيكرت ةلوهسو اهتئافكب زيمتت

MCB ةرغصملا ةرئادلا عطاوق عاونأ

: يهو ةرغصملا ةرئادلا عطاوق نم عاونا عبرا دجوي

SP ةيداحأ عطاوق

DP ةيئانث عطاوق

3Pثالةيث عطاوق

4P ةيعابر عطاوق



: يسيطانغملا يرارحلا عطاقلا تانوكم



:(LeverActuator): لغشملا عارذ (1)

عطاقلل لصولا ةداعإو لصفلل ايودي مدختسي

وأ لصو حةلا ىلع حاتفملا عضو ريشيو ، يئابرهكلا

ممصت عطاوقلا مظعمو ، يئابرهكلا عطاقلا لصف

يئابرهكلا عطاقلا لصف ىلع عارذلا لمعي ثيحب

اآليل لصفلل هتباجتسا مدع حةلا يف ىتح ايودي

هذه ىمستو . ةيئابرهكلا لا األطع ثودح ةجيتن

رحلا لغشملا ةيلمعب ةلا حلا

Actuator) يكيناكيملا لغشملا (2)

:(Mechanism

عطاقلا تاسم مال لصف وأ لصو ىلع لمعي

ًاسيطانغم يئابرهكلا

:(Contacts) تاسم (3)ملاال

لمحلا ىلا ردصملا نم ةيطلوفلا لصو ىلع لمعتو

ردصملا نم ةيطلوفلا لصفتو يئابرهكلا

:(Terminals) ليصوتلا فارطأ (4)



ردصملا فارطأ طبر متي تيبثت يغارب نع ةرابع

ةيناثلا ةهجلا نم لمحلا فارطأو ةهج، نم

:(StripBimetallic) ةيرارحلا ةجودزملا (5)

عطاقلا يف ةيرارحلا ةيامحلا لثمتو

:(ScrewCalibration) ةرياعم يغرب (6)

نم هترياعم متيو ، عطاقلل ررقملا رايتلا ةميق ددحي

ةعناصلا ةكرشلا لبق

:(Solenoid) يسيطانغمورهكلا فلملا (7)

عطاقلل ةيسيطانغملا ةيامحلا نمؤي

:(ExtinguisherArc) دمخملا (8)

سوقلا نع ةجتانلا ةرارحلا صاصتما ىلع لمعيو

وا رايتلا ةدايز ةجيتن عطاقلا لصف دنع يئابرهكلا

رصقلا



: ليغشتلا لحارم

تافص ىلع ىوتحت رايتلا عطاوق ةمظنأ عيمج

ليغشتلا ءانثأ ةكرتشم

ىلع ةدمتعملا ليصافتلا الف تخإ نم مغرلا ىلع

رايتلا عطاق عون و رايتلا و دهجلا فينصت

ثمفالىف أطخلا فورظ ددحي نأ بجي رايتلا عطاق

ضفخنملا دهجلا وذ رايتلا عطاق

عطاقلا ىلع يوتحملا ءاعولا لخاد كلذ متي

ةرم تلاالسم فارطأ قلغ متي أطخلا زإةلا درجمبو

ةلوصفملا ةرئادلل ةقاطلا ةداع إل ىرخأ

: عطاقلا اهب رمي يتلا ليغشتلا لحارم نمو

يئابرهكلا سوقلا دامخإ -1

مدختسي ضفخنملا دهجلا وذريغصلا رايتلا عطاق

يئابرهكلا سوقلا دامخ إل طقف ءاوهلا

عطاقل تلاالسم فارطأ موقت أطخلا ديدحت درجمب



ةرئادلا عطقل حتفلا ب رايتلا

ايلخاد ةنزخملا ةقاطلا ضعب مدختستو

( يايلا وأ طوغضملا ءاوهلا مادختساب ) عطاقلا ب

تلاالسم فارطأ لصفل

ةجتان نوكت دق ةنزخملا ةقاطلا ضعب نأ نم مغرلا ب

هسفن أطخلا رايت نم

ايودي ةريغصلا رايتلا عطاوق لمعت

رصقلا رايت -2

نأ عقوتملا يداعلا رايتلا ب رايتلا عطاوق فينصت متي

لمحي

عطقي نأ نكمي رصق رايت ىصقأ و

نوكي نأ نكمي هباسح نكمي رصق رايت ىصقأ نإف

يداعلا رايتلا نم ةديدع تارم

ةيئابرهكلا ةرئادلل ننقملا رايتلا وأ

هردق رصق رايت يديلقتلا يلزنملا رايتلا عطاق لمحتي

ريبمأ وليك 10



يرايعملا رايتلا دعمالت

ةفلتخم ةيرايعم ماجحأب رايتلا عطاوق ميمصت متي

عساو ىدم ةيطغتل ةلضفملا ماقر األ ماظن مادختسابو

الت دعملا نم

عطق تادادعا ىلع ةريغصلا رايتلا عطاوق يوتحتو

ةتباث

عطاق ىف رييغت بلطتي ليغشتلا رايت ةميق رييغتو

هلمكأب رايتلا



(60898-1IEC) ةيملا علا ريياعملا

(60898-1EN) ةيبورو األ ريياعملا و

مدختسملا رايتلا عطاقل لماكلا رايتلا فيرعتب تماق

ىصقأ هنأ ىلع ضفخنملا دهجلا عيزوت تاقيبطت ىف

ةجرد (ىف ماظتنإب هلمحتي نأ عطاقلل نكمي رايت

( سويزليس ةجرد 30 ةطيحملا ةرارحلا

هي: لماكلا رايتلل ةحاتملا و ةلضفملا ميقلا

20, ريبمأ 16, ريبمأ 13, ريبمأ 10, ريبمأ 6

, ريبمأ 40, ريبمأ 32, ريبمأ 25, ريبمأ

و ريبمأ 100, ريبمأ 80, ريبمأ 63, ريبمأ 50

. ريبمأ 125



ةرغصملا ةرئادلا عطاوق ىلع بتكت ىتلا تانايبلا

MCB

-1



(C60H) زمرلا

NumberModelBreakerCircuit

عطاقلل لويدوملا مقر

تاجولا تك ىف عطاقلل يعجرملا و يراجتلا مقرلا وه

ةصاخلا اتاد لا كينكتلا حضوي ىذلا ةعنصملا ةكرشلا

فينصتب ةعنصملا ةكرشلا موقت ثيح عطاقلا ب

ا رايتلا بسح ىلع تافينصت ةدع ىلإ عطاوقلا

يمس أل

(C) زمرلا -2

CurveTripping

لصفلا ىنحنم

عطاقلا ب صاخلا لصفلا ةدحول يليغشتلا ىنحنملا وه

C ىنحنملا صاوخل عطاقلا ىمتني عونلا اذه يفو

يفو عطاقلل يمس األ رايتلا ّارشابم هراوجب بتكيو

63A هتميق عطاقلا اذه



(63) زمرلا -3

RatingCurrentBreakerCircuit

عطاقلل يمس األ رايتلا

رارمتسإب عطاقلا في رمي نأ نكمي رايت ىصقأ وهو

هرئادلا لصف ىف ببستي نأ نود

(415V~) زمرلا -4

Voltageoperating

عطاقلل ليغشتلا دهج

ةقيرطب لمعي يكل عطاقلا ةيلع ممصملا دهجلا وهو

تلوفلا ب ساقيو ةيداعلا ليغشتلا فورظ ىف ةميلس

AC ددرتملا رايتلا ىلع لمعي عطاقلا اذهو

DC رمتسملا دهجلا ىلع لمعت عاونأ دجوت امك



(10000) زمرلا -5

CapacityBreakingRated

رصقلا ( عطق ) لصفل ىصق األ رايتلا

ةرم عطاقلا اهلمحتي يتلا عطقلا ةعسل ةميق ىصقأ وه

ريبم باأل ساقيو اهرايت لصفب موقيو ةدحاو

عطاقلا رابتخإ اهدعب بجي نكلو

( ▪▪▪▪ ) زمرلا -6

NumberPartBreakerCircuit

عطاقلا مقر

ةردقلا ةرئاد يف عطاقلا ميقرت ةباتكل صصخم ناكم

دنع ةيلإ لوصولا ةلوهسل اهميمصتب تمق ىتلا

ةنايصلا ةيلمع

( ةرئاد فصن - ليطتسم فصن - حاتفملا ) زومرلا -7

DiagramElictrical

عطاقلل يبرهكلا ططخملا



عطقلا و لصولا ىلا )دللالةل حاتفملا ) زمر

عطقلا ةيصاخ ىلع )دللالةل ليطتسم فصن ) زمر

يرارحلا

عطقلا ةيصاخ ىلع )دللالةل ةرئاد فصن ) زمر

يسيطانغملا

(3 مقر هلخاد عبرم ) زمرلا -8

Classification

فينصتلا

باطقأ ثالث انهو عطاقلا فينصت





بناج ىلع ةدوجوم نوكت تافيرعتلا ضعب كانهو

عطاقلا



(Ue) زمرلا

عطاقلل ننقملا يليغشتلا دهجلا

ةقيرطب لمعي يكل عطاقلا ةيلع ممصملا دهجلا وهو

تلوفلا ب ساقيو ةيداعلا ليغشتلا فورظ ىف ةميلس

(Ui) زمرلا

ننقملا لزعلا دهج

(3-1) هنيعم ةدمل عطاقلا هلمحتي دهج ىصقأ وه

فعض فصنو ةرم تلوفلا نوكي امدنع يناوث

kv تلوف وليكلا ب ساقيو Ue ننقملا دهجلا

(Uimp) زمرلا

ننقملا ةمدصلا دهج

ةداع يتأت ويتلا ةيلا علا تايتلوفلل زاهجلا دومص وه

رصقلا ثودح وأ قعاوصلا وأ حتفلا و لفقلا ةجيتن

فاعضأ 15 نم رثكأ نوكتام ةداعو يئابرهكلا

ساقيو ةيناث يليملا ب ةدملا نوكتو ننقملا دهجلا

kv تلوف وليكلا ب



(lcu) زمرلا

رصقلا عطقل ىصق األ رايتلا

عطاقلا اهلمحتي يتلا عطقلا ةعسل ةميق ىصقأ يهو

kA ريبمأ وليكلا ب ساقيو ةدحاو ةرم

رييغت كلذ دعب بجيو اهدعب عطاقلا رابتخا بجيو

ةيئاوهلا عطاوقلل ةبسنلا ب لخادلا نم تاكاتنوكلا

عطاوقلل ةبسنلا ب ةلماك عطاوقلا رييغتو

miniature ةمنمنملا

(lcs) زمرلا

رصقلا عطق وا لصفل يليغشتلا رايتلا

اهلمحتي يتلا يهو يهو lcu نم ةيوئم ةبسن يهو

ثالث هردق نمز اهنيب ةيلا تتم تارم ثالث عطاقلا

kA ريبما وليكلا ب ساقيو قئاقد

تاداز lcu lcsنم ةبسن تداز :املك ةظح مال

عةيلا رصقلا تارايت لمحت ىلع عطاقلا ةردق اهعم

دعمالتاالنم نم عفري امم تارم ةدع ةميقلا

عطاقلل يضارتف اال رمعلا و ةأشنملل



(ACat) زمرلا

ةيئاهنلا نماألمحلا برقلا ب اهبيكرت متي عطاوق يه

ايظحل لصفلا ءادأ اهنم بلطيو

ريخأت نمز نود رصقل ا تارايت ريثأت يا

MCB ةنمنملا عطاوقلا ب ةصاخ هذهو

MCCB ةبلوقملا عطاوقلا عاونا ضعبو

(BCat) زمرلا

ةيمومعلا تاحوللا يف اهبيكرت متي عطاوق يه

ريخأت نمزب لصفلا ءادأ ءادأ اهنم بلطيو

ريخأت نمزب رصقلا تارايت ريثأت يا

عطاوقلا MCCBو ةبلوقملا عطاوقلا ب ةصاخ هذهو

ACB ةيئاوهلا





ةدحوبو لماكلا رايتلا ب رايتلا عطاق فينصت متي

ريبم األ

(A) زمرلا ليدبت متي نكلو

رايت ىلإ ريشت D)وىتلا Cوا (Bوا زومرلا ب

يظحللا عطقلا

رايتلا عطاق لعجت وىتلا رايتلل األلق ةميقلا ىه هذهو

ريخأت نودب عطقلا ب موقي

هنع ربعيو ( ةيناث يلليم (خالل100 ينمز

(In) زمرلا ب





عطاقلا فنص ىلع لدي فرح هذهاأل نم فرح لك

فنص لكو (DCBA) فانصا ةدع دجوت ثيح

: نيعم مادختسا ىلع لدي

ةساسحلا تاقيبطتلا يف مدختسي (A) فنصلا

تابيكرتلا و كاالةران ةماع تامادختسا (B) فنصلا

دض ةيامحلا نم ةيلا خلا ةمظن يفاال كلذكو ةيلخادلا

يضر اال بيرستلا

رايت فاعضأ 5 ىلا هيف يظحللا عطقلا رايت لصيو

ليغشتلا

قاالع رايت اهل يتلا لالمحلا مدختسي (C) فنصلا

تاكرحملا ك عيلا

رايت فاعضأ 10 ىلا هيف يظحللا عطقلا رايت لصيو

ليغشتلا

قاالععيلا رايت اهل يتلا (D)لالمحلا فنصلا

ةيئابرهكلا تامامصلا التو وحملا لثم يضبن داحو



رايت فعض 20 ىلا هيف يظحللا عطقلا رايت لصيو

ليغشتلا



أطخ رايت ىصقأب اضيأ رايتلا عطاق فينصت متي

عطقي نأ نكمي

يفاأل ةيداصتقإ رثكأ ةزهجأ مادختس إل حمسي اذهو

ريبك يداصتقإ عيزوت ماظن لثم ةمظن

ةرغصملا ةرئادلا عطاوق ليصوت ةقيرط





: ةزيمم عطاوق

gv2 يرارحلا عطا قلا

يسيطانغم وال يرارحلا لصفلا ةيصاخ هل عطاق وه

لمحلا عم بسانتيل يرارحلا لصفلا ةرياعم نكمي

لمحلا ساسا ىلع يرارحلا عطاقلا رايتخا متي

ريبما ثمال10 لمحلا ناك ولف دوجوملا

نم ريبم طبظاال ةردق هيدل يرارح عطاق رايتخا متي

ريبما 15 5ىلا





قالب تالسم ةطقن عم جمدم يئابرهك قعطا

مكحتلا رئاود يف ةطقنلا هذه نم ةدافتس اال نكميو



و تنرتن ىلعاال اهطبر ةزيم عم ةيئابرهك عطاوق

هريغو بوتب نملاال وا فتاهلا نم اهيف مكحتلا





يردصم نيب يوديلا ليوحتلل ةصاخ MTS عطاوق

ءابرهك

روطلا ةيئانثو روطلا ةيداحأ اهنم دجوي



تاينحنملا عوضومل رثكا حيضوت

ىمسملا و تاينحنملا ديدحت ىلا جاتحن اذامل

(curves)؟

ليغشت ءدب ةيلمع يف يظحللا قفدتلا يدافتل -

(currentinrush) ىمسملا وةدعملا

بحست ليغشتلا ءدب دنع ةروصلا ب حضاو وه امك

ةتلا حل رايتلا دوعي مث يظحل نوكيب ريبك رايت ةدعملا

اترشابم ةيعيبطلا



بسح ىلع انلاألمحلا ددحي ةيناثلا ةروصلا يفو

ىنحنملا

لا محأو لااألةران محأ يف لمعتسي (B) ىنحنملا

لورتنكلا

و إوالةران تاحول مكحت يف لمعتسي (C) ىنحنملا

ةريغصلا تاكرحملا

تاكرحملا التو وحملا يف لمعتسي (D) ىنحنملا

ةريبكلا



ةثلا ثلا ةروصلا ىفو

فاعضأ 5 3ىلإ Bنم ىنحنم دنع لمحتلا حضوي

عطاقلا رايت

حةلااأل ىف نوكي حر عطاقلا ليغشتلا ةيادب ىف ينعي

رايت نم لقأ نوكي ةيف راملا رايتلا امل دول رفو

فاعضا 5 3ىلإ نم عطاقلا

نم فاعضأ 5 3ىلإ نم نع رايتلا داز ول نكل

عطاقلا رايت ةميق

تكريس تروش هربتعي حر عطاقلا



حيضوتلل ثملا

10A هريبماو B ىنحنم عطاق

دودح نمض ىف لخد رايتلا اذا ليغشتلا ةيادب يف

ربتعي حر عطاقلا لقأ وا ريبما 50 30ىلإ نم

دول رفوا رايتلا

50 30ىلإ نم دودح نمض لخد رايتلا اذا اما

تروش رايتلا نا ربتعي حر عطاقلا داز وا ريبما

تكريس

عطاقلا رايت فاعضا 10 5ىلإ (C)نم ىنحنملا

عطاقلا رايت فعض 20 10ىلإ (D)نم ىنحنملا

عطاوقلا ب ةصاخ تاينحنملا هذه ادج ةماه ةظوحلم

قفط ةمنمنملا


