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  )کار بردي ترین استاندارد استفاده از فیوزها

  )سیمان ،استیل و یا کاغذ سازي
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  .داراي چهار بخش اساسی می باشد

  )معرفی مشخصه فیوز(خانواده فیوزها 

  منحنی عملکرد فیوز با مشخصه هاي مختلف

سیمان ،استیل و یا کاغذ سازي(چیدمان حفاظت فیوزي یک طرح تولیدي 

  Unفیوزانتخاب ولتاژ نامی 
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الکتریکی به مقدار جریان الکتریکی که بیش از مقدار تعیین شده از یک مدار 

در مدار نیستند ولی اگر اضافه بارها معموال چندان بیشتر از مقدار کل بار جاري

براي مدتی مشخص اجازه عبور به  آنها داده شود منجر به صدمات در تجهیزات ما میشوند

  .ی هستندبرابر جریان نام

                 صدمه به تجهیزات خصوصا به عایقهاي در تماس با رساناها از نتایج حرارت ایجاد شده اضافه بارها 

و وابسته به )از چند دقیقه تا چند ساعت

است که باعث افزایش دما به همان اندازه در یک 

در واقع براي محافظت در مقابل اضافه بارها ما به وسایل حفاظتی نیازمندیم که بتوانند مدت این اضافه 
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محافظت در برابر اضافه جریان قطعا ضروري است

  :در واقع دو نوع اضافه جریان وجود دارد 

)overload( اضافه بار

  )(short circuitاتصال کوتاه

اضافه بار

  تعریف

به مقدار جریان الکتریکی که بیش از مقدار تعیین شده از یک مدار "overload"واژه اضافه بار

اضافه بارها معموال چندان بیشتر از مقدار کل بار جاري.عبور میکند اطالق میشود

براي مدتی مشخص اجازه عبور به  آنها داده شود منجر به صدمات در تجهیزات ما میشوند

برابر جریان نام 10یا8جریانهاي اضافه بار کمتر از  کلیبه عنوان یک قانون 

صدمه به تجهیزات خصوصا به عایقهاي در تماس با رساناها از نتایج حرارت ایجاد شده اضافه بارها 

از چند دقیقه تا چند ساعت(زمانی که صرف ایجاد این حرارت میشود نسبتا طوالنی.باشد

R.M.S جریان اضافه بار میباشد.  

R.M.S جریان  یکAC  ارزش یک جریانDC  است که باعث افزایش دما به همان اندازه در یک

  .لص میشودخا رساناي 

در واقع براي محافظت در مقابل اضافه بارها ما به وسایل حفاظتی نیازمندیم که بتوانند مدت این اضافه 

  ..بارها را در مدار محدود کنند

  . بخشی از فیوزها منحصرا به همین منظور ساخته میشوند

  دالیل ایجاد اضافه بار
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محافظت در برابر اضافه جریان قطعا ضروري است.1

در واقع دو نوع اضافه جریان وجود دارد 

اضافه بار

اتصال کوتاه

اضافه بار1.1

تعریف 1.1.1

واژه اضافه بار

عبور میکند اطالق میشود

براي مدتی مشخص اجازه عبور به  آنها داده شود منجر به صدمات در تجهیزات ما میشوند

به عنوان یک قانون 

صدمه به تجهیزات خصوصا به عایقهاي در تماس با رساناها از نتایج حرارت ایجاد شده اضافه بارها 

باشد می

R.M.Sارزش 

R.M.Sارزش 

رساناي 

در واقع براي محافظت در مقابل اضافه بارها ما به وسایل حفاظتی نیازمندیم که بتوانند مدت این اضافه 

بارها را در مدار محدود کنند

بخشی از فیوزها منحصرا به همین منظور ساخته میشوند

دالیل ایجاد اضافه بار 1.1.2
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اتصال کوتاه غالبا از نتایج خطاهاي زیان بار الکتریکی مانند اشکال در عایق بندي یا شرایط تصادفی ناشی 

در این حالت سیم هاي حامل جریان یک مدار الکلکتریکی با مقاومت بسیار پایین و جریان بسیار 

  .زیاد ایجاد می کنند که معموال از آن به عنوان اتصال کوتاه یاد می کنیم

          برابر مقدار کل بارجاري در مدار 10ایجاد شده یک اتصال کوتاه به طور معمول بیش از 

حرارت ناشی از اتصال کوتاه به قدري سریع ایجاد میشود که تنها در چندمین ثانیه 

wave form( جریان همانند محاسبه ارزش

قابل اتصالهاي کوتاه ما به وسایل حفاظتی 

 مدهآکه این انرژي به وجود .ناشی از خطا در مدار را محدود کنند

  .وابسته به دو عامل جریان بی وقفه عبوري و زمان میباشد

از مدار  جریانی که)peak value(پیک عالوه بر اینها وسیله حفاظت کننده در مقابل اتصال کوتاه باید ارزش 

نیروهاي الکترومغناتیس وابسته به مجذور جریان بی وقفه 

  .شوند یم فیزیکیوقتی که جریانهاي اتصال کوتاه سریعا محدود نگردند موجب صدمات 

        انکاري جوش خوردن کنتاکتهاي تجهیزات الکتریکی همانند کنتاکتورها و قطع کننده ها نتایج غیر قابل

  .شودمی محدود ن کمتريجریان سریعا به مقادیر

شود که میتوانند هاي ذوب شده میقسمت 

  .صدمه به تجهیزات الکتریکی گردد
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اتصال کوتاه

  تعریف

اتصال کوتاه غالبا از نتایج خطاهاي زیان بار الکتریکی مانند اشکال در عایق بندي یا شرایط تصادفی ناشی 

در این حالت سیم هاي حامل جریان یک مدار الکلکتریکی با مقاومت بسیار پایین و جریان بسیار  .میشوند

زیاد ایجاد می کنند که معموال از آن به عنوان اتصال کوتاه یاد می کنیم

R.M.S  ایجاد شده یک اتصال کوتاه به طور معمول بیش از

full load(حرارت ناشی از اتصال کوتاه به قدري سریع ایجاد میشود که تنها در چندمین ثانیه ..میباشد

  ..منجر به صدمه تجهیزات میشود

wave form(یک اتصال کوتاه به خاطر شکل موجی  R.M.Sمیزان ارزش 

قابل اتصالهاي کوتاه ما به وسایل حفاظتی براي محافظت در م.اضافه بار قابل محاسبه نیست 

ناشی از خطا در مدار را محدود کنند همدآنیازمندیم که بتوانند انرژي بوجود 

وابسته به دو عامل جریان بی وقفه عبوري و زمان میباشد طبق رابطه زیر

عالوه بر اینها وسیله حفاظت کننده در مقابل اتصال کوتاه باید ارزش 

نیروهاي الکترومغناتیس وابسته به مجذور جریان بی وقفه .عبور داده میشود را نیز محدود کند

وقتی که جریانهاي اتصال کوتاه سریعا محدود نگردند موجب صدمات .

جوش خوردن کنتاکتهاي تجهیزات الکتریکی همانند کنتاکتورها و قطع کننده ها نتایج غیر قابل

جریان سریعا به مقادیر) peak value( پیکهستند که وقتی ارزش 

قسمت رکهاي شدید بین آباعث ایجاد )کنتاکتها(ذوب شدن رساناها

صدمه به تجهیزات الکتریکی گردد تش سوزي و صدمات جانی و متعاقباآمنجر به 
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اتصال کوتاه1.2

تعریف 1..12

اتصال کوتاه غالبا از نتایج خطاهاي زیان بار الکتریکی مانند اشکال در عایق بندي یا شرایط تصادفی ناشی 

میشوند

زیاد ایجاد می کنند که معموال از آن به عنوان اتصال کوتاه یاد می کنیم

R.M.Sارزش 

)ull load

منجر به صدمه تجهیزات میشود

میزان ارزش 

R.M.S 

نیازمندیم که بتوانند انرژي بوجود 

طبق رابطه زیر

عالوه بر اینها وسیله حفاظت کننده در مقابل اتصال کوتاه باید ارزش 

عبور داده میشود را نیز محدود کند

.هستند

جوش خوردن کنتاکتهاي تجهیزات الکتریکی همانند کنتاکتورها و قطع کننده ها نتایج غیر قابل

هستند که وقتی ارزش 

ذوب شدن رساناها

منجر به 
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دالیل ایجاد اتصال کوتاه

  

  

  یعواقب ناشی از جریان اضاف
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دالیل ایجاد اتصال کوتاه1.2.2

  

  

  

  

  

  

  

  

عواقب ناشی از جریان اضاف1.3
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به این مطلوب  نیلعامل اصلی در طراحی و یا به روز کردن سیستم هاي الکتریکی میباشد جهت 

المان فلزي فیوز داخل بدنه سرامیکی در برابر خطاهاي جریان مستقیما و بدون هیچ مکانیزم 

انجام میشود و با وجود قطع اتصال کوتاه در جریانهاي 

به این نتیجه شده است که انرزي  منتجزمایشات مختلف انجام شده توسط سازندگان بزرگ فیوز 

جریان به مقدار قابل مالحظه پیک نصب فیوز محدود کننده 

  نامطلوب بیشینه کردن محدودیت انرژي
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اطمینان بخشی

عامل اصلی در طراحی و یا به روز کردن سیستم هاي الکتریکی میباشد جهت 

  :چرا که.فیوزها همچنان بهترین هستند

المان فلزي فیوز داخل بدنه سرامیکی در برابر خطاهاي جریان مستقیما و بدون هیچ مکانیزم 

  .مقدماتی واکنش نشان داده و ذوب میشود

انجام میشود و با وجود قطع اتصال کوتاه در جریانهاي پوشیده مده در محیطی کامال آرك به وجود آ

  .میباشد...,دود,باال فاقد هرگونه اثر خارجی نظیر شعله

زمایشات مختلف انجام شده توسط سازندگان بزرگ فیوز آ

نصب فیوز محدود کننده  رك ایجاد شده توسط خطاي جریان باآ

  .اي کاسته شده است

بیشینه کردن محدودیت انرژي  =  سیبآکمینه کردن صدمات و 

 فلش آرك از ناشی انرژي خطر) 1شکل(
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  مزایاي فیوز2

اطمینان بخشی 2.1

عامل اصلی در طراحی و یا به روز کردن سیستم هاي الکتریکی میباشد جهت  بخشیاطمینان 

فیوزها همچنان بهترین هستند
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داریم هیچ وسیله حفاظتی نمیتواند سریع تر از فیوز واکنش نشان 

ن که در مسیر جریان خطا آازمدارالکتریکی بدون صدمه به اجزاي 

  .به سایر وسایل محافظت را نشان میدهد

  محدود کردن انرژي و عملکرد قطع اطمینان بخش

  .نرا قطع نمایدآمیتواند  ببیند

 ارایه می 100000,200000,300000
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داریم هیچ وسیله حفاظتی نمیتواند سریع تر از فیوز واکنش نشان در حالتی که یک جریان اتصال کوتاه باال 

  ..به مقادیر کمتر محدود میکند را دهد و نهایتا فیوز جریان

ازمدارالکتریکی بدون صدمه به اجزاي  محافظت فیوزهاعمدتا براي

  .مناسب هستند،میگیرند

به سایر وسایل محافظت را نشان میدهدبه وضوح مزیت سرعت فیوز نسبت  

محدود کردن انرژي و عملکرد قطع اطمینان بخش= فیوز 

  قدرت قطع

ببیندنکه صدمه فیزیکی آقدرت قطع باالترین جریانی است که فیوزبدون 

100000معموال به تناسب ساختمان فیوز و شرایط کار فیوزها با قدرت قطع 

  . نمایش داده میشود KAشوند که این مقادیر به صورت 

)2(شکل 
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  سرعت عمل 2.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در حالتی که یک جریان اتصال کوتاه باال 

دهد و نهایتا فیوز جریان

فیوزهاعمدتا براي

میگیرندقرار

 2شکل 

  

قدرت قطع 2.3

قدرت قطع باالترین جریانی است که فیوزبدون 

معموال به تناسب ساختمان فیوز و شرایط کار فیوزها با قدرت قطع 

شوند که این مقادیر به صورت 

  



10

قبل از اتصال کوتاه هیچگونه نیازي .نجا که هیچگونه تغییري در رفتار و ماهیت فیزیکی فیوز اتفاق نمیافتد

اگرچه این .مده بوسیله خطاي جریان تعویض فیوز سوخته با یک فیوز جدید ضروري است

اما این تضمین وجود دارد که همه تجهیزات کما کان محافظت میشود و 

گذشته به کار خود را  مانندذوب میشود در حالی که بقیه فیوزها همچنان 

متعاقبا جریانهاي اتصال کوتاه نیز افزایش 

فیوزها عموما منطبق بر .قدرت قطع تمام وسایل حفاظت کننده قبل از نصب بایدبررسی گردد

تمایز یا انتخاب) 3شکل(
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  صال کوتاهتعمیرات قبل از ات

نجا که هیچگونه تغییري در رفتار و ماهیت فیزیکی فیوز اتفاق نمیافتد

  .باشد به تعمیرات و بازدید نمی

  صال کوتاهاز ات بعدتعمیرات 

مده بوسیله خطاي جریان تعویض فیوز سوخته با یک فیوز جدید ضروري استآبعد از وقفه به وجود 

اما این تضمین وجود دارد که همه تجهیزات کما کان محافظت میشود و . ذیر استپامر در کوتاه مدت   امکان 

  .میتوانند با رویه گذشته به کار خود ادامه دهند

  یا انتخاب

ذوب میشود در حالی که بقیه فیوزها همچنان  F 1نشان میدهد که فیوز

   .دهند

 gG امنطبق ب     IEC    این تمایز

ن نامی براحتی قابل دسترس در حالی که جریا

است فقط فیوز  F1برابر فیوز   1.6

در برابر خطاي جریان مرتبط واکنش نشان 

قانون مشابهی بین فیوزهاي 

  .برقرار است

  آینده رو به توسعه

متعاقبا جریانهاي اتصال کوتاه نیز افزایش .ابد یدر بسیاري از طرح ها توان نهایی با گذشت زمان افزایش می

قدرت قطع تمام وسایل حفاظت کننده قبل از نصب بایدبررسی گردد

glossary of terms 
By Payesh Niroo Power Equipment

6673 2943:تلفن

  

تعمیرات قبل از ات 2.4

نجا که هیچگونه تغییري در رفتار و ماهیت فیزیکی فیوز اتفاق نمیافتدآاز 

به تعمیرات و بازدید نمی

تعمیرات  2.5

بعد از وقفه به وجود 

امر در کوتاه مدت   امکان 

میتوانند با رویه گذشته به کار خود ادامه دهند

یا انتخاب یزتما 2.6

نشان میدهد که فیوز 3شکل 

دهند ادامه می

  

  

 با فیوزهاي

براحتی قابل دسترس در حالی که جریا

 1.6تنها F2فیوز

F1  در برابر خطاي جریان مرتبط واکنش نشان

قانون مشابهی بین فیوزهاي ..میدهد

F2وF3برقرار است

  

  

  

  

آینده رو به توسعه 2.7

در بسیاري از طرح ها توان نهایی با گذشت زمان افزایش می

قدرت قطع تمام وسایل حفاظت کننده قبل از نصب بایدبررسی گردد.ابدی می
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عالوه بر این اضافه کردن .جدیدترین نیازها ساخته میشوند که این امر را مرهون قدرت قطع باالي خود هستند

  .افزایش میدهد

به طور .فیوزهاي ولتاژپایین تلفات انرژي بسیار پایین و گاهی اوقات قابل توجه با قطع کننده هاي دیگر دارند

استوانه  فیوز که این مقدار در سیستمهاي

  .ابد

  .کند  یک حفاظت فوق العاده و قابل اعتماد را ایجاد می

کنتاکتورها و تجهیزات الکترونیکی فیوزها جهت محافظت از کابلها ،ترانسفورمرها ،الکترو موتور ها ،خازن ها ،

براي  فیوز ها  همچنین.استفاده می شوند

اگیر بودن کاربرد انواع رطراحی شده اند که اینها خود نشان از ف

در صنعت برق و متعاقبا لوازم حفاظت کننده فیوزها همچنان اقتصادي ترین وسیله حفاظت 

شهود است که هزینه تعویض یک فیوز سوخته با یک فیوز جدید در مقابل هزینه 

  . تتعمیرات و نگهداري اتالف انرژي و صدمات ناشی از عدم استفاده از فیوزها  بسیار ناچیز اس
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جدیدترین نیازها ساخته میشوند که این امر را مرهون قدرت قطع باالي خود هستند

افزایش میدهد نیز فیوزها به سیستم موجود قدرت قطع سیستم حفاظتی را

  تلفات انرژي

فیوزهاي ولتاژپایین تلفات انرژي بسیار پایین و گاهی اوقات قابل توجه با قطع کننده هاي دیگر دارند

که این مقدار در سیستمهاي.تلفات انرژي دارد 1.5wبه طور معمول 125Aمثال یک قطع کننده  

ابدیتقلیل می w9به S822*با ابعاد SA 12 فیوز دیسکانکتوراي براي یک 

  قابل اعتماد بودن

یک حفاظت فوق العاده و قابل اعتماد را ایجاد می،مکانیزم ساده یک فیوز 

  فراگیري

فیوزها جهت محافظت از کابلها ،ترانسفورمرها ،الکترو موتور ها ،خازن ها ،

استفاده می شوند یو رله هاي الکترونیک ترانزیستورها،هاکاترای، صنعتی نظیر دیودها

طراحی شده اند که اینها خود نشان از ف باالوولتاژ پایین محافظت در شبکه هاي ولتاژ

  قیمت

در صنعت برق و متعاقبا لوازم حفاظت کننده فیوزها همچنان اقتصادي ترین وسیله حفاظت  

شهود است که هزینه تعویض یک فیوز سوخته با یک فیوز جدید در مقابل هزینه مو این موضوع کامال 

تعمیرات و نگهداري اتالف انرژي و صدمات ناشی از عدم استفاده از فیوزها  بسیار ناچیز اس

  ساختار فیوز

  

ساختمان فیوز) 4(شکل

glossary of terms 
By Payesh Niroo Power Equipment

6673 2943:تلفن

جدیدترین نیازها ساخته میشوند که این امر را مرهون قدرت قطع باالي خود هستند

فیوزها به سیستم موجود قدرت قطع سیستم حفاظتی را

تلفات انرژيکاهش  2.8

فیوزهاي ولتاژپایین تلفات انرژي بسیار پایین و گاهی اوقات قابل توجه با قطع کننده هاي دیگر دارند

مثال یک قطع کننده  

اي براي یک 

قابل اعتماد بودن 2.9 

مکانیزم ساده یک فیوز  

فراگیري 2.10

فیوزها جهت محافظت از کابلها ،ترانسفورمرها ،الکترو موتور ها ،خازن ها ،

صنعتی نظیر دیودها

محافظت در شبکه هاي ولتاژ

  .فیوزاست

قیمت 2.11

 باپیشرفت

و این موضوع کامال .هستند

تعمیرات و نگهداري اتالف انرژي و صدمات ناشی از عدم استفاده از فیوزها  بسیار ناچیز اس

  

ساختار فیوز.3
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المان فیوزها معموال از یک نوار نقره یا مس ساخته شده که البته 

المانها در .ن ممکن است  چندالمان به موازات هم قرار بگیرند

 تهایی فیوز شوددر قسمت ان ر میپاین محفظه با   کوارتز به طور کامل 

پایه فیوز یا باسبار را داشته نصب روي 

  یوز محافظت از نیمه رسانا ها

  ساختمان یک فیوز متناسب با استاندارد امریکا
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المان فیوزها معموال از یک نوار نقره یا مس ساخته شده که البته ، ساختار یک فیوز معمولی را نشان میدهد

ن ممکن است  چندالمان به موازات هم قرار بگیرندآازو عبوري ی مبه تناسب ساختار فیوزها و جریان نا

این محفظه با   کوارتز به طور کامل  کهقرار میگیرند  عایقی  نه سرامیکی

نصب روي  یتکه فیوز قابلاینکه با توجه به  می گیریند قرار  ها یا ترمینال 

  .تی طراحی میشوندوافکلهاي مت

یوز محافظت از نیمه رسانا هافساختمان یک )5(شکل 

  

ساختمان یک فیوز متناسب با استاندارد امریکا) 6(شکل 

glossary of terms 
By Payesh Niroo Power Equipment

6673 2943:تلفن

ساختار یک فیوز معمولی را نشان میدهد 4شکل

به تناسب ساختار فیوزها و جریان نا

نه سرامیکیداخل بد

یا ترمینال  ها  تیغه

کلهاي متشبه باشد 
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  :وقفه هاي جریان اضافی

  :کوتاه وقفه جریانهاي اتصال

  وقفه یک اتصال کوتاه) 7(شکل 

glossary of terms 
By Payesh Niroo Power Equipment
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وقفه هاي جریان اضافی.4

وقفه جریانهاي اتصال4.1
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این موضوع همواره شامل ،میکندنشان می دهد که چگونه یک فیوز در یک جریان اتصال کوتاه وقفه  ایجاد 

یا همان سوراخهاي تعبیه شده بر روي المان فیوز 

ذوب ها ناچرسید تمامی )براي نقره  960

  .متوقف میشود

  .سوزد فیوز می

  )8(شکل 

  

با محدودیت جریان به طور دقیق  و در نتیجه 

www.Profuse.ir | fuses glossary of terms 
By Payesh Niroo Power Equipment

021 -6673 2945:فاکس و 021 -6673

نشان می دهد که چگونه یک فیوز در یک جریان اتصال کوتاه وقفه  ایجاد 

  

  :)PREARC( ركآمرحله قبل از 

یا همان سوراخهاي تعبیه شده بر روي المان فیوز )notches(اتصال کوتاه ناچ ها  در طول این مرحله جریان

960 مثال(به نقطه ذوبدرجه حرارت المان هنگامی که .را باال میبرد C

متوقف میشود) PEAK(در انتهاي این مرحله جریان در نقطه اوج خود.شوند

  ):ARK(مرحله آرك 

فیوز می حاز هم جدا میشوند و به اصطالشدن ، ناچ ها در این مرحله پس از ذوب 

ناچ ها با توجه به جریان نامی فیوز با فاصله هاي معین و تعداد 

  المان فیوز طراحی شده اندمشخص بر روي 

  

آرك هاي بوجود آمده به وسیله جریان اتصال کوتاه و با کمک 

فشار داخلی ایجاد شده توسط شن موجود باعث ذوب شدن ناچ ها 

  

انرژي آرك سبب ذوب شدن سیلیکاي داخل سرامیک شده و 

  آورد نوعی عایق بین ناچ هاي از هم جدا شده بوجود می

و در نتیجه  رك کوتاهترآبه زمان  رسیدنوجود کوارتز براي پوشاندن المان و

  ..انرژي کمتر ضروري میباشد

glossary of terms 
By Payesh Niroo Power Equipment

6673 2943:تلفن

  

نشان می دهد که چگونه یک فیوز در یک جریان اتصال کوتاه وقفه  ایجاد  7شکل 

  : دو مرحله است



در طول این مرحله جریان

را باال میبرد

شوند می



در این مرحله پس از ذوب 

      

ناچ ها با توجه به جریان نامی فیوز با فاصله هاي معین و تعداد .1

مشخص بر روي 

  

آرك هاي بوجود آمده به وسیله جریان اتصال کوتاه و با کمک .2

فشار داخلی ایجاد شده توسط شن موجود باعث ذوب شدن ناچ ها 

  می شوند

  

انرژي آرك سبب ذوب شدن سیلیکاي داخل سرامیک شده و .3

نوعی عایق بین ناچ هاي از هم جدا شده بوجود می

وجود کوارتز براي پوشاندن المان و

انرژي کمتر ضروري میباشد اتالف
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گاهی مرحله قبل از .رك به پایان میرسد
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  :وقفه در جریانهاي اضافه بار

رك به پایان میرسدآشروع و با اتمام ) PreArc(ركآمعموال عملکرد یک فیوز با مرحله قبل 

  .رك به طول می انجامدآرك  تا چندین برابر بیشتر از مرحله 

glossary of terms 
By Payesh Niroo Power Equipment

6673 2943:تلفن

وقفه در جریانهاي اضافه بار4.2

معموال عملکرد یک فیوز با مرحله قبل 

رك  تا چندین برابر بیشتر از مرحله آ
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 که باید به همراه ) فیوزهاي پشتیبان( برخی از فیوزها براي متوقف کردن جریانهاي اضافه بار طراحی نشده اند

وسیله حفاظت کننده دیگري مورد مصرف قرار بگیرند ولی گروه دیگري از فیوزها قابلیت ایجاد وقفه در این 

  .دارند

اثر اضافه بار در صورت استفاده از فیوزهایی که قابلیت وقفه در اضافه بارها را ندارند حرارت ایجاد شده در 

نشان  یچرا که المان در مقابل این اضافه بارها هیچ واکنش

  ):کار بردي ترین استاندارد استفاده از فیوزها

www.Profuse.ir | fuses glossary of terms 
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  )10(شکل 

برخی از فیوزها براي متوقف کردن جریانهاي اضافه بار طراحی نشده اند

وسیله حفاظت کننده دیگري مورد مصرف قرار بگیرند ولی گروه دیگري از فیوزها قابلیت ایجاد وقفه در این 

دارند را دارا می باشند، جریان نامی فیوز 160%اضافه بارها که گاها تا    

در صورت استفاده از فیوزهایی که قابلیت وقفه در اضافه بارها را ندارند حرارت ایجاد شده در 

چرا که المان در مقابل این اضافه بارها هیچ واکنش.میتواند صدمات شدید را به بدنه فیوز برساند

کار بردي ترین استاندارد استفاده از فیوزها(IEC60269معرفی استنادارد 

  .داراي چهار بخش اساسی می باشد

glossary of terms 
By Payesh Niroo Power Equipment
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برخی از فیوزها براي متوقف کردن جریانهاي اضافه بار طراحی نشده اند

وسیله حفاظت کننده دیگري مورد مصرف قرار بگیرند ولی گروه دیگري از فیوزها قابلیت ایجاد وقفه در این 

اضافه بارها که گاها تا    

در صورت استفاده از فیوزهایی که قابلیت وقفه در اضافه بارها را ندارند حرارت ایجاد شده در 

میتواند صدمات شدید را به بدنه فیوز برساند

.نمیدهد

معرفی استنادارد .5

5.1 IEC 60269 داراي چهار بخش اساسی می باشد
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  .بر اساس استاندارد فوق  دو خانواده بزرگ فیوز با طبقه بندي زیر وجود دارد

  مشخصه فیوز

aM  حفاظت الکترو موتورها فقط در برابر خطاي جریان اتصال کوتاه

  aRاتصال  فیوز حفاظت از نیمه رسانا ها فقط در برابر خطاي جریان

  gG  فیوز هاي مصارف عمومی مخصوصا رسا نا هاي معمولی

gM  

  gNمطابق با استاندارد امریکاي 

  gD  )مطابق با استاندارد امریکاي شمالی

gTr  

gR,gS  حفاظت از هادیها و نیمه هادیها

gL,gF
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By Payesh Niroo Power Equipment

021 -6673 2945:فاکس و 021 -6673

  )معرفی مشخصه فیوز( خانواده فیوزها

بر اساس استاندارد فوق  دو خانواده بزرگ فیوز با طبقه بندي زیر وجود دارد

  کاربرد صنعتی  رنج محافظت

  رنج خاص حافظتی

حفاظت الکترو موتورها فقط در برابر خطاي جریان اتصال کوتاه

فیوز حفاظت از نیمه رسانا ها فقط در برابر خطاي جریان

  کوتاه

  محافظت کامل

فیوز هاي مصارف عمومی مخصوصا رسا نا هاي معمولی

  حفاظت موتوري

مطابق با استاندارد امریکاي (فیوزهاي فوق سریع با مصارف عمومی 

  )شمالی

مطابق با استاندارد امریکاي شمالی(فیوزهاي تا خیري با مصارف عمومی 

  مر ها حفاظت تراسنسفور

حفاظت از هادیها و نیمه هادیها

gGمشخصه سابق فیوزهاي 

  منحنی عملکرد فیوز با مشخصه هاي مختلف

glossary of terms 
By Payesh Niroo Power Equipment
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خانواده فیوزها 5.2

بر اساس استاندارد فوق  دو خانواده بزرگ فیوز با طبقه بندي زیر وجود دارد

رنج محافظت

رنج خاص حافظتی

محافظت کامل

  

منحنی عملکرد فیوز با مشخصه هاي مختلف 5.3
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  )سیمان ،استیل و یا کاغذ سازي(چیدمان حفاظت فیوزي یک پالن تولیدي 

glossary of terms 
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چیدمان حفاظت فیوزي یک پالن تولیدي .6
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  :Unانتخاب ولتاژ نامی فیوز

glossary of terms 
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انتخاب ولتاژ نامی فیوز.7
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گرفتن اطالعات ثبت شده بر روي تجهیزاتی که می خواهیم از آنها محافظت کنیم و 

که با قدرت قطع فیوز و کمینه جریان براي ایجاد وقفه مورد مقایسه 

  Unولتاژ یکی از پارامترهاي حساس انتخاب فیوز می باشد ، انتخاب فیوز باید با اطالع از مقدار ولتاژ نامی فیوز 

  .از جریان عملکرد فیوز باشد
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گرفتن اطالعات ثبت شده بر روي تجهیزاتی که می خواهیم از آنها محافظت کنیم و انتخاب یک فیوز باید  با در نظر 

  .همچنین پارامترهاي  منبع تغذیه انجام پذیرید

  :پارامترهاي کلیدي منبع تغذیه عبارتند از 

V circuit max :بیشینه اختالف پتانسیل مدار

Hz to 60Hz 50به طور نرمال  :فرکانس

که با قدرت قطع فیوز و کمینه جریان براي ایجاد وقفه مورد مقایسه :نهاییجریانهاي اتصال کوتاه 

.قرار می گیرد

ولتاژ یکی از پارامترهاي حساس انتخاب فیوز می باشد ، انتخاب فیوز باید با اطالع از مقدار ولتاژ نامی فیوز 

از جریان عملکرد فیوز باشدهمواره بیشینه جریان عبوري مدار  طبق جدول زیر باید کمتر 
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انتخاب یک فیوز باید  با در نظر 

همچنین پارامترهاي  منبع تغذیه انجام پذیرید

پارامترهاي کلیدي منبع تغذیه عبارتند از 







ولتاژ یکی از پارامترهاي حساس انتخاب فیوز می باشد ، انتخاب فیوز باید با اطالع از مقدار ولتاژ نامی فیوز 

همواره بیشینه جریان عبوري مدار  طبق جدول زیر باید کمتر .. همراه باشد
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  مهدي قورچیان

Ferraz Shawmut official site ,Edu Pack 

ETI UQ official site
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مهدي قورچیان: تهیه و تنظیم 

  :منابع

Ferraz Shawmut official site ,Edu Pack 

ETI UQ official site




