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کلید نشت جریان یا همان کلید جریان باقی مانده (  ) RCDکه در
بازار به اصطالح غلط کلید محافظ جان شناخته میشود مطابق
مبحث  13مقررات ملی ساختمان و هندبوکهای رایج دارای
کاربردهای مختلفی است.
چگونگی عملکرد صحیح این کلید  ،تساوی جریان رفت و
برگشت در هادی فاز و نول است  ،چنانچه اندازهی جبری رفت و
برگشت جریان متفاوت باشد و مقدار آن از جریان تعیین شده مربوط
به عملکرد کلید بیشتر شود  ،عمل غیرفعال سازی یا همان تریپ
توسط  RCDصورت میگیرد .

برق گرفتگی در دو حالت تماس مستقیم و غیر مستقیم در شکل زیر
نشان داده شده است.

همانطور که در شکل باال مشاهده میشود  ،در شکل سمت چپ در
حالتی که پای شخص از زمین ایزوله باشد  ،جریان رفت و برگشت
در سیم پیچ  RCDیکسان خواهد بود  ،در این حالت اگر شخصی
در تماس مستقیم با هادی فاز و نول یا دو هادی فاز باشد  ،پس
کلید نشت جریان آن شخص را به عنوان یک بار یا مصرف کننده
( )LOADفرض میکند  ،در نتیجه شخص دچار برق گرفتگی خواهد
شد ( .گاهی اوقات به علت عبور جریان در حالتهای مختلف که
مورد بحث ما نیست  ،عمل تریپ به صورت خواسته یا ناخواسته
صورت میگیرد و این تفکر غلط را ایجاد میکند که اگر مدار برقی
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قسمتهای مهم مطابق شکل باال عبارتاند از :
مارک تجهیز یا شرکت سازنده ؛
کلید تست که معمو ًال مشکی  ،زرد یا آبی رنگ است ؛
نوع یا تیپ ؛
نشانه تأخیر زمانی در قطع و عملکرد کلید (عالمت  Sدر داخل
کادر ) .
در ویژگیهای باال دو مورد مهم است  :یکی عالمت  Sروی این
کلید که نشانهی تأخیر زمانی در قطع کلید است و دوم  ،عالمتی
است که در کادر  3نشان داده شده  .بعضی شرکتها با حروف نیز
نمایش میدهند ( .توضیحات تکمیلی در صفحات بعدی داده شده
است ) .
بر اساس مبحث  13مقررات ملی ساختمان  6-2-6-13از این
کلید به شرطی که جریان باقیماندهی عامل آنها بیشتر از 30
میلی آمپر نباشد  ،میتوان به عنوان یک وسیلهی حفاظتی در
برابر برق گرفتگی در صورت تماس غیرمستقیم در شرایط عادی و
مصارف معمولی استفاده کرد .همچنین در مورد تماسهای مستقیم
با یک هادی برقدار فقط به عنوان یک حفاظت اضافی میتواند
مورد استفاده قرار گیرد .از این کلید در انواع سیستـم نیرو مثل
 IT,TT,TN-TNS-C-Sمیتوان بهره گرفت ( .برای شناخت کافی از
انواع سیستم نیرو به پیوست  1صفحهی  139مبحث  13ویرایش 95
مراجعه کنید) به عبارتی  ،در سیستم نیرو  TN-Cبه شرطی که بتوان
اول خط حفاظتی  PEرا به نوعی به سیستم مداری اضافه کرد و دوم،
بتوان آن قسمت از مدار را به سیستم  TN-Sتبدیل کرد.
نکتهی مهم  :استفاده از کلید نشت جریان ( )RCDبدون استفاده از
هادی حفاظتی  PEبهطور کلی ممنوع است .
به استناد استاندارد  IEC 60364-4-41از این کلید با حساسیتهای
کمتر  ،مساوی یا بیشتر از  30میلیآمپر باید برای حفاظت از
پریزهایی با جریان نامی کمتر از  20آمپر در همهی نقاط استفاده
شود .همچنین در این استاندارد برای مکانهای زیر نیز توصیه شده
است :
مدار پریزها در تأسیسات موقت ؛
مدار پریزها در مکانهای مرطوب در همهی جریانهای نامی ؛
مدار تغذیه کننده رختشویخانه و استخرهای شنا ؛
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دارای سیستم زمین ( ارت ) باشد یا نباشد  ،این کلید دارای عملکرد
یکسانی است .
مطابق شکل سمت راست  ،در صورتی جریان خط به دو جریان I S
و  I dتقسیم خواهد شد که قسمتی از جریان از بدن شخص و قسمت
بیشتر  ،از زمین سیستم نیرو عبور کند  .در این حالت جریان رفت
و برگشت در سیم پیچ کلید  RCDیکسان نخواهد بود و باعث تریپ
کلید خواهد شد .
نکته  :اگر سیستم نیروی زمین  TNSو به شینهی اصلی همبندی
خط ( PEN (Protective and Neutral Conductorشبکه متصل
باشد  ،در صورت بروز خطای ارتباط هادیهای فاز به زمین یا فاز
به نول یا فاز به فاز بر خالف تصور  ،بیشترین جریان اتصال کوتاه
به سمت زمین هدایت نخواهد شد  ،بلکه به سمت شینهی اصلی و
خط  PENمنحرف میشود و این به دلیل مقاومت پایینتر شبکهی
 PENنسبت به شینه ( MET (Main Earth Terminalو زمین است.
توضیح  :شبکهی برق پشت پست  ،شامل سه خط فاز و یک خط
 ( PENشامل  –PE+Nهادی حفاظتی و نیوترال است که به اصطالح
غلط خط نول بیان میشود ) و اغلب یک خط فازی مربوط به
سیستم روشنایی است.
آنچه در این باره مورد توجه است و اکثر طراحان متأسفانه در
طراحیها به صورت کلیشهای  ،صرف ًا کپی میکنند  ،چگونگی
انتخاب صحیح و کوردینیشن ( تناسب ظرفیت کلیدهای باالدست و
پایین دست ) کلید  RCDاست.
برای این منظور الزم است شناخت کافی از انواع تیپها و حوزهی
عملکرد آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
فرق کلید ( RCDبا  RCCB (Residual Current Circuit Breakerبا
 ( MCBکلید مینیاتوری که به اصطالح غلط به آن فیوز مینیاتوری
میگویند ) با (RCBO (Residual Current Circuit Breaker with
 )Overcurrentچیست ؟
بهطور خالصه و کلی  ،طبق تعریف اشنایدر کلید  MCBمدار را
در مقابل دو عامل یعنی اتصال کوتاه ( )Short Currentو اضافه
بار( )OVER LOADمحافظت میکند  ،کلید  RCDقابلیت محافظت
اتصال کوتاه را ندارد ؛ بنابراین همراه با کلید  MCBیا مدار شکن CB
به کار میرود .در این حالت کلید  RCDدر طرف ثانویهی ( خروجی)
کلید  MCBقرار میگیرد.
از طرفی  ،کلیدی که هم قابلیت تشخیص جریان باقی مانده و هم
قطع مدار را داشته باشد  RCCBنا م دارد.
برای رفع این مشکل برخی سازندگان کلیدی ساختهاند که کار RCD
و کار  MCBرا با هم انجام میداد و نام آن را کلید  RCBOگذاشتند.
این کلید به تنهایی میتواند بدون کلید  MCBدر مدارها استفاده شود.
در حقیقت قابلیت تشخیص جریان باقیمانده و قطع مدار و اضافه
بار را داراست.
توضیحات بیشتر  :کلید دیگری تحت عنوان CBR Circuit
 ) Breaker Incorporating Residual Current Protectionموجود
است که تنها تفاوتش با  RCBOدر این است که  RCBOبرای
تجهیزات یا مداراتی با آمپراژ کم به کار میرود ؛ درحالیکه CBR
برای دستگاههای مختلف تا رنج چند هزار آمپر تک فاز و سه فاز
کاربرد دارد  ،البته مشخصات فنی و زمان عملکرد کمی متفاوت

است.
در زیر شکل یک کلید  RCDنمایش داده شده است.

75

)
)

مدار تغذیه کنندهی کارگاهی ؛
مدار در مکانهایی با خطر آتشسوزی باال باید با حساسیت کمتر
یا مساوی  500میلی آمپر حفاظت شود ( استفاده ار  RCDبا حساسیت
 mA 300در برخی کشورها اجباری است ) .
نکته  :در مبحث  13استفاده از این کلید در مدارها صرف ًا توصیه
شده ؛ بهجز بخش مربوط به استخر  2-5-10-13که استفاده از
این کلید با جریان عامل  30mAدر  ( Z2زون دوم ) استخر الزامی
است  ،همچنین مطابق بند  1-6-10-13به عنوان حفاظت اضافی
در سونای خشک و مطابق بند  7-10-13در صورت استفاده از چراغ
روشنایی  230ولت  ACدر سونای بخار باید از کلید نشت جریان
استفاده کرد.
در مناطق مرطوب مسکونی مثل حمام مطابق بند -4-10-13
 2-2در صورت نصب تجهیزات ثابت مطابق دستورالعمل ساخت
سازندگان که در این زون اجازه داده شده یا استفاده از چراغ روشنایی
 230ولتی  ACدر این زون باید کلید  RCDنصب نمود .

این در حالی است که در استاندارد
در سیستم  TTبیان کرده که مدت زمان قطع نباید بیشتر از  1ثانیه
(  1000میلی ثانیه ) باشد ( دقت شود که نوع سیستم نیرو در این
حالت متفاوت است ) .
IEC-60364. 4 . 411.3.2.4.par

 Coordinationیا همپایگی یا Selectivity

 ( Selectivityظرفیت کلیدهای باالدست و پایین دست ) کلیدهای
 RCDبه صورت شماتیک مطابق شکل زیر است :

مقایسهی زمان قطع مجاز کلیدهای  RCDبا سایر کلیدها
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یادآوری از مبحث  :حداکثر مدت زمان قطع اتصال کوتاه کلیدها
در مدار با توجه به سیستم نیروی  TNمطابق مبحث  ، 13در زمان
خطا برای مداراهای تا  32آمپر حداکثر  400میلی ثانیه و برای سایر
مداراها میتواند تا  5ثانیه باشد.
مطابق استاندارد  IEC 61009- 61008برای کلیدهای نشت جریان
با جریان عامل  30Ma RCDحداکثر  400میلی ثانیه میتواند باشد
که عموم ًا مطابق ساخت سازندگان  ،رنج عملکرد بر اساس مث ً
ال
اشنایدر این جریان عامل حداکثر  300میلی ثانیه و حداقل  40میلی
ثانیه است .بر اساس ساخت سازندگان  ،زمان مناسب تریپ بین 150
تا  200میلی ثانیه در نظر گرفته میشود ( در جدول زیر این مهم
نشان داده شده است ) .

این در حالتی است که عمل  Selectiveبر اساس جریان عامل
و مطابق استاندارد  60364 IECو اشنایدر باید بیشتر از  3برابر
باشد؛ بنابراین در رتبههای استاندارد  300 – 100 – 30و  mA 1000و
تریپهای متناظر تولید میشود.
مطابق استاندارد  IEC/EN 61008-61009همانطور که در نمودار و
جداول زیر نیز مشخص است  ،برای دو تیپ  Aو  ACبا جریانهای
متناظر  I∆nدامنهی تحت پوشش نشان داده شده است.

انواع تیپ کلیدهای RCD
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عموم ًا این کلیدها در نوع  Aو  Bو  ACتولید
میشود .بر روی این کلیدها یا عالمت اختصار
آن را میگذارند یا با حروف نشان میدهند و
به صورت دو پل و چهار پل تک فاز و سه فاز
تولید میشود.
عالمت  : Aاین تیپ دارای ولتاژ کاری 200
تا  400ولت است و امکان تشخیص شکل موج
 ACو  DCرا داراست و از  16تا  80آمپر تولید
میشود .رنج جریان عامل ( ضریب حساسیت)
 500 -300 -100 – 30 – 10میلی آمپر است.
عالمت  : Bاین تیپ دارای ولتاژ کاری 200
تا  400ولت است و امکان تشخیص شکل موج
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موضوعی که در طراحیها مث ً
ال گرفتن انشعاب تابلوی فرعی از زیر
تابلو مشاعات مطرح است  ،این است که کوردینیشن  RCDبه چه
صورت است ؟
به یقین پاسخ بر اساس جریان عامل پاسخ نخواهد بود ! پس
برای اینکه موضوع قابل درک باشد به تشریح انواع تیپهای کلید
 RCDمیپردازیم :

 ACو  DCرا در فرکانس  MHZ 1داراست  .و از  16تا  125آمپر
تولید میشود .رنج جریان عامل ( ضریب حساسیت )  30تا 300
میلی آمپر است.
عالمت  : ACاین تیپ دارای ولتاژ کاری  200تا  400ولت و
امکان تشخیص شکل موج  ACرا داراست و از  16تا  125آمپر
تولید میشود .رنج جریان عامل ( ضریب حساسیت ) 100 – 30 – 10
 500 -300-است.
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عالوهبر تیپهای باال  ،تیپهای دیگری نیز بهوسیلهی شرکتهای
مختلف ساخته شده است که در زیر به چند نوع آن میپردازیم :
عالمت  : Fبرای حفاظت تجهیزات کنترل فرکانس مثل اینورتورها،
سافت استارترها و  ...به کار میرود.
عالمت  : Sاز نوع تأخیری در قطع است و برای حفاظت اشخاص
به کار نمیرود معمو ًال برای جلوگیری از آتشسوزیهای الکتریکی
مناسب بوده و در حساسیت  100میلی آمپر ساخته میشوند ؛ زیرا
آتش دارای عملکردی در محدودهی  100تا  200میلی آمپر و در
بازهی زمانی  200میلی ثانیه است .بنابراین محدودهی عملکرد این
تیپ نیز در همین بازه است.
عالمت  : Gاز نوع تأخیری است ( مطابق کاتالوگ سازندگان حداقل
 10میلی ثانیه و حداکثر  200میلی ثانیه ) و برای حفاظت اشخاص
و تجهیزات به کار میرود.
به این ترتیب  ،چنانچه از تابلوی تغذیهی مشاعات و از زیر یک
 RCDانشعابی گرفته میشود و تیپ کلید نشت جریان تابلو دوم مث ً
ال
 ACو دارای جریان عامل  30 mAباشد  ،کلید نشت جریان در تابلوی
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مشاعات و کلید باالدست میبایست همان  ، 30 mAولی با تیپ
که از نوع تأخیری است  ،قرار داده شود.
پس اگر هدف از گذاشتن  RCDدر تابلوها حفاظت در برابر برق
گرفتگی باشد  ،با توجه به محدود بودن انواع این کلیدها  ،نمیتوان
در انشعابهای متعدد سری به آن توجه کرد و الزم است که از
طریق شکستن مدارها و به کار بردن چند کلید در طراحی و گرفتن
انشعاب از هادی فاز و نول خط اصلی  ،مشکل را در بهترین حالت
حل کرد.
G

بررسی جریان های نشتی در کلید RCD
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حداکثر  9میلی آمپر است ) ؛ در غیر این صورت با احتمال تریپ
 RCDروبرو میشویم .این تریپ میتواند ناشی از ایراد و اشکال
سیمکشی یا خود تجهیزات باشد و الزم است در صورت تجاوز از
میزان معین شده  ،منشأ آن مشخص و رفع عیب شود .اگر نشتی به
صورت ذاتی مربوط به تجهیزات یک مدار باشد  ،باید آن تجهیزات را
بین دو یا چند  RCDتقسیم کرد .کلیدهای  RCDدارای دو نوع تریپ
هستند  :یکی در حالت گذرا و یکی در حالت دائم.
در حالت گذرا معمو ًال میزان عملکرد این کلید توسط دستگاه
تست  RCDروی رنج  22تا  25میلی آمپر واکنش نشان میدهد؛
اما در حالت دائم موضوع فرق میکند و میبایست مقدار نشتی
تجهیزات را در زیر مجموعهی هر مدار محاسبه و جمع جبری کرد.
اگر از  30درصد جریان عامل هر کلید بیشتر باشد  ،آنگاه باید مدار
تجهیزات را به قسمتهای مورد لزوم تقسیم کرد.
مقدار این جریان نشتی با توجه به نوع تجهیز و کارخانهی سازنده
و تکنولوژی به کار رفته برای یک دستگاه مقادیر متفاوتی است.
در جدول زیر نمونهی نشتیهای هر دستگاه به تفکیک بیان شده :

نکتهی خیلی مهم که در طراحیها باید به آن توجه شود  ،محاسبهی
جریانهای نشتی هر دستگاه و مقایسه با ظرفیت جریان عامل کلید
است.
بر اساس استاندارد  BS 7671 :2018بند  ،531.33.2مقدار این
جریان نباید از  30درصد جریان تفاضلی نامی  RCDها بیشتر باشد
(برای  RCDهایی با جریان عامل 30میلی آمپری  ،میزان نشتی مجاز

نتیجه  :بهطورکلی چگونگی صحیح انتخاب یک کلید  RCDبستگی
به ساختار ارتباطی تابلوها و کاربری و سیستمهای تحت پوشش آن
دارد .بنابراین عالوه بر محاسبهی جمع جبری جریانهای نشتی
عامل تجهیزات ( که تعدادی در جدول باال بیان شده است ) در
فرعی زیر مجموعهی تابلوهای اصلی  ،در
یک فضا یا تابلوهای
ِ
انتخاب تیپ این کلیدها از نظر تند کار و کند کار بودن ( تأخیری ) و
همچنین ضریب حساسیت نسبت به کاربریهای خاص ( مسکونی ،
تجاری  ،اداری  ،صنعتی  ،درمانی و  ) ....در نظر گرفته شود.
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