
موضوع

ییک خواص الکتر

توانایی و ظرفیت جریان دیه

ومینیویم و میس عملکرد یکسانی دارند ظرفیت جریان  ت های آل باسداک

 یکسان است (با تغییر سطح مقطع  )دیه آنها 
ً

کامال

ت با توجه به ظرفیت جریان دیه آن دسته بندی میشود .  سیستم باسداک

:مثال 

1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3000A,4000A

ومینیویم و میس عملکرد یکسانی دارند ظرفیت جریان  ت های آل باسداک

 یکسان است (با تغییر سطح مقطع  )دیه آنها 
ً

کامال

ت با توجه به ظرفیت جریان دیه آن دسته بندی .  سیستم باسداک

:میشود مثال 

1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3000A,4000A

کلیه . تلفات حرارنی اصیل ترین نکته در ظرفیت حمل جریان میباشد 

ومینیوم و مس به  ش حرارت در هادی های آل ت های افزای محدودی

ر شده است IEC61439-6طور رصی    ح در استاندارد  به طور کیل .  ذک

ا برای ماکزیمم تلفات حرارنی طرایح شده است که با  تمایم استاندارده

توجه به تست ریپورت های اخذ شده هیچ گونه تفاوت و یا منیع از 

ود ندارد ی این دو هادی وج نظر استاندارد بیر

رسانانی بهیی به همراه سطح مقطع کمییرسانایی و سطح مقطع هادی
سطح مقطع در این هادی کیم بیشیی از هادی میس است با حفظ همان 

ظرفیت حمل جریان

ومینیویم است با حفظ یک  سطح مقطع هادی های میس کمیی از آل

.ظرفیت مشخص 

.کمیی است رزیستانس و راکتانس
ت های  رزیستانس و راکتانس با یکسان بودن ظرفیت جریان در باسداک

ومینیویم بیشیی است آل

ومینیوم و میس در  کلیه مقادیر راکتانس و رزیستانس هادی های آل

ر شده است  ار آنجانی که در زمان . کاتالوگ محصوالت با جزئیات ذک

ت ولتاژ ، هر دوی این کمیت ها لحاظ میگردد ، لذا در  محاسبات اف

ت ولتاژ  زمان انتخاب ظرفیت ، باسداکتی را انتخاب مینماییم  که اف

قابل قبویل را داشته باشد

مقاومت در برابر اتصال کوتاه

ت مرتبط است  ت مکانییک اتصال کوتاه ، به طرایح بدنه باسداک مقاوم

ود شده تولید میشود و از این . سیی بدنه باسداکتهای گرسان از آلمنیوم اک

ت مکانییک بسیار زیادی است  ی در خصوص . لحاظ دارای مقاوم همچنیر

جریان ترمیک اتصال کوتاه ، سطح مقطع هادی تاثیر اصیل را دارد 

:به عنوان مثال 

2000A = 80KA

2500A = 80KA

ت مرتبط است  ت مکانییک اتصال کوتاه ، به طرایح بدنه باسداک مقاوم

ود شده تولید میشود و از . سیی بدنه باسداکتهای گرسان از آلمینیوم اک

ت مکانییک بسیار زیادی است  ی در . این لحاظ دارای مقاوم همچنیر

خصوص جریان ترمیک اتصال کوتاه ، سطح مقطع هادی تاثیر اصیل را 

دارد 

:به عنوان مثال 

2000A = 65KA

2500A = 90KA

ی که نسبت به  ومینیویم با توجه به سطح مقطع بیشیی هادی های آل

ی در برابر اتصال کوتاه  ت  بیشیی هادی های میس دارند ، دارای مقاوم

ی ظرفیت جریان دیه یکسان  ). هستند  لذا از این  (با در نظر گرفیی

ومینیویم دارای برتری هستند حیث باسداکتهای آل

وزن باسداکت
ومینیوم به  ت های میس به دلیل چگایل باالتر مس نسبت به آل باسداک

ومینیویم هستند ی تر از باسداکتهای آل مراتب سنگیر

ومینیوم به  ت های میس به دلیل چگایل باالتر مس نسبت به آل باسداک

ومینیویم هستند ی تر از باسداکتهای آل مراتب سنگیر

ی   بیر
ً

ومینیویم تقریبا  درصد سبکیی از 25 تا 20باسداکتهای آل

ان سهولت در نصب بسیار . باسداکتهای میس هستند  ی این امر در میر

.تاثیر گذار است و میتواند هزینه های اجرانی را بسیار کاهش دهد

بدنه باسداکت و ابعاد آن
وچکیی  ونی باسداکتهای میس به دلیل کمیی بودن سطح مقطع آن ک ابعاد بیر

است

ومینیویم به دلیل بیشیی بودن سطح مقطع  ونی باسداکتهای آل ابعاد بیر

آن بزرگیی است

ت  ل رایزر ها  )اگر در محل نصب باسداک ، محدودیتی از لحاظ  (داخ

ت میس مناسب تر  ود داشته باشد ، آنگاه استفاده از باسداک ابعاد وج

ی . است  وش نکنید که اختالف ابعاد در این دو هادی بیر  ایل 6اما فرام

 محسوب نمیشود10
ی

 سانتیمیی است که عدد بزرگ

استقامت مکانییک

ت ها تنها به بدنه آنها مربوط میشود  . استقامت مکانییک باسداک

ود شده ساخته میشوند که  سیی ومینیوم اک کت گرسان از آل باسداکتهای شر

به غیر از این ، کلیه . دارای استقامت مکانییک بسیار باالنی هستند 

هادیهای درون بدنه به طور کامل قلع اندود میشود تا هادی ها در برابر 

 محافظت شوند
ی

خوردگ

ت ها تنها به بدنه آنها مربوط میشود  . استقامت مکانییک باسداک

ود شده ساخته میشوند  سیی ومینیوم اک کت گرسان از آل باسداکتهای شر

به غیر از این ، کلیه . که دارای استقامت مکانییک بسیار باالنی هستند 

هادیهای درون بدنه به طور کامل قلع اندود میشود تا هادی ها در برابر 

 محافظت شوند
ی

خوردگ

ومینیویم در خصوص استقامت  ی هادی میس و آل هیچ تفاونی بیر

ود ندارد مکانییک وج

باسداکت با هادی آلومینیوم یباسداکت با هادی مس نتیجه گتر
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رده بندی حریق

ت حریق در باسداکتها به هیچ عنوان ارتبایط با نوع هادی آنها ندارد  مقاوم

تست های رده بندی حریق روی باسداکتهای گرسان انجام شده است . 

که نتیجه این تست ها به جنس عایق و بدنه باسداکتها مرتبط است نه 

هادی آنها

ت حریق در باسداکتها به هیچ عنوان ارتبایط با نوع هادی آنها  مقاوم

تست های رده بندی حریق روی باسداکتهای گرسان انجام شده . ندارد 

است که نتیجه این تست ها به جنس عایق و بدنه باسداکتها مرتبط 

است نه هادی آنها

ومینیویم در خصوص رده بندی حریق  ی هادی میس و آل هیچ تفاونی بیر

ود ندارد وج

ی و گران هستندقیمت واحد ومینیویم سبکیی و ارزان تر هستندباسداکتهای میس بسیار سنگیر باسداکتهای آل

ومینیویم  هزینه باسداکتهای میس به مراتب باالتر از باسداکتهای آل

یه مس  ی مواد اول است ف به غیر از این مشقات فراوان در تهیه و تامیر

ی ییک دیگر از معضالت هزینه ای در باسداکتهای میس هستند نیر

هزینه حمل و اجرا
ی بودن باسداکتهای میس ، هزینه حمل و اجرای آن باال تر  به دلیل سنگیر

است

ومینیویم ، هزینه حمل و اجرای آن  به دلیل سبکیی بودن باسداکتهای آل

ی تر است پاییر

ی تری  ومینیویم به دلیل وزن کمیی ، هزینه به مراتب پاییر باسداکتهای آل

در حوزه حمل و اجرا دارند

ن هادیهای آلومینیویم و میس در این است که باسداکتهای با هادی آلومینیویم وزن سبکتر و قیمت به مراتب مناسب تری نسبت به باسداکتهای با هادی میس دارند .اصیل ترین تفاوت بیر
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