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circuit breaker หมายถึง อุปกรณ์ที�ทาํงาน เปิดและปิด
วงจรไฟฟ้า แบบไม่อตัโนมติั แตส่ามารถเปิดวงจรไดอ้ตัโนมติั 
ถา้มีกระแสไหลผา่น เกินกวา่ค่าที�กาํหนด โดยไม่มีความเสียหาย
เกิดขึ)น
Circuit Breaker แรงดนัตํ�า
หมายถึง breaker ที�ใชก้บัแรงดนันอ้ยกวา่ 1000 volt แบ่งออกได้
หลายชนิด ไดแ้ก่
1. Molded case circuit breaker (MCCB)
2. AIR circuit breaker
3. Miniature circuit breaker 

คาํจาํกดัความ
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หมายถงึ breaker ทีถู่กหอ่หุ้มมดิชดิโดย mold 2 ส่วน 
มกัทาํดว้ย phenolic ซึง่เป็นฉนวนไฟฟ้าสามารถทน
แรงดนัใช้งานได ้ breaker แบบน้ี มหีน้าทีห่ลกั 2 
ประการคอืทาํหน้าทีเ่ป็นสวทิซเ์ปิดปิดดว้ยมอื และ
เปิดวงจรโดยอตัโนมตั ิ เมือ่มกีระแสไหลเกนิ หรอื
เกดิลดัวงจร โดย breaker จะอยูใ่นภาวะ trip ซึง่อยู่
กึง่กลางระหวา่งตาํแหน่ง ON และ OFF เราสามารถ 
reset ใหมไ่ดโ้ดย กดคนัโยกให้อยู ่ ในตาํแหน่ง 
OFF เสียกอ่น แลว้คอ่ยโยกไปตาํแหน่ง ON การ
ทาํงานแบบน้ีเรยีกวา่ quick make , quick break ลกัษณะ
ของ breaker แบบน้ีทีพ่บเห็นโดยทัว่ไปคอื 

Mold case circuit breaker 

molded case circuit breaker
ที�พบบ่อยในทอ้งตลาดมี 2 ประเภทคือ Thermal magnetic CB. และ 
Solid state trip CB. 
1.Thermal magnetic molded case circuit breaker
breaker แบบนี) มีส่วนประกอบสาํคญั 2 ส่วนคือ 
2.Thermal unit ใชส้าํหรับปลดวงจรเมื�อมีกระแสไหลเกินอนั
เนื�องมาจากการใชโ้หลดมากเกินไป ลกัษณะการ
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พกิดักระแสของ circuit breaker
ที�ควรรู้จกัมี 3 ตวัคือ

1.Ampere Trip (AT) เป็นพิกดักระแส handle rating ซึ�งบอก
ใหรู้้วา่สามารถทนกระแสใชง้านในภาวะปกติไดสู้งสุดเท่าใด 
มกัแสดงค่าไวที้� name plate หรือดา้มโยกของเบรคเกอร์ ซึ�ง
มาตรฐานของ NEC 1990 paragraph240-6 กาํหนดดงันี)  15 , 60 
, 70 , 80 , 90 , 100 , 110 , 125 , 150 , 175 , 200 , 225 , 250 , 
300 , 350 , 400 , 450 , 600 , 700 , 800 , 1000 , 1200 , 1600 , 

2000 , 2500 , 3000 , 4000 , 5000 , 6000 A. 

พกิดักระแสของ circuit breaker

2. Ampere Frame (AF) พิกดักระแสโครง ซึ�งหมายถึงพิกดั
การทนกระแสสูงสุดของเบรคเกอร์ในรุ่นนั)นๆ Ampere 
Frame มีประโยชน์คือ สามารถเปลี�ยนพิกดั Ampere Trip ได้
โดยที�ขนาด (มิติ) ของเบรคเกอร์ยงัคงเท่าเดิม ค่า AF ตาม
มาตรฐาน NEMA มีดงันี)  50 , 100 , 225 , 250 , 400 , 600 , 
800 , 1000 , 1200 , 1600 , 2000 , 2500 , 4000 , 5000 AF
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3. Interrupting Capacity (IC) เป็นพิกดัการทนกระแส
ลดัวงจรสูงสุดโดยปลอดภยัของเบรคเกอร์นั)นๆ โดยปกติ
กาํหนดค่าการทนกระแสเป็น KA. ค่า IC จะบอกใหรู้้วา่เบรค
เกอร์ที�ใชน้ั)นมีความปลอดภยัมากนอ้ยเพียงใด การเลือก
ค่ากระแส IC จะตอ้งรู้ค่ากระแสลดัวงจร ณ. จุดนั)นๆ เสียก่อน 
ตามมาตรฐาน IEC947-2 แลว้สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท

ผลกระทบต่อการทาํงานของเบรกเกอร์ ม ี4 กรณีประกอบด้วย

1. ผลกระทบจากความถี�
2. ผลกระทบจากอุณหภูมิ
3. ผลกระทบจากความสูงของพืIนที�
4. ผลกระทบเมื�อใช้กบัไฟฟ้ากระแสตรง

ผลกระทบต่อการทาํงานของเบรกเกอร์
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พจิารณาได้เป็น 2 กรณีคอื
1.กรณี Thermal Unit 
ความถี�ไม่เกิน 50/60 Hz. ไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณา เนื�องจากมีผลต่อการเปลี�ยนแปลง
ค่ากระแสนอ้ยมากความถี�เกินกวา่ 50/60 Hz. จาํเป็นตอ้งคิด โดยเฉพาะการใชง้าน
ที�ความถี�สูงๆ หลายร้อย Hz. ซึ�งความถี�สูง จะมีผลใหค้วามสามารถ ในการ
นาํกระแสลดลง
2.กรณขีอง Magnetic Unit 
เมื�อความถี�สูงเกินกวา่ 50/60 Hz. กระแสที�ทาํให ้magnetic unit ทาํงานจะมีค่าสูง
กวา่ปกติ

ผลกระทบจากความถี�

พิจารณาไดเ้ป็น 2 กรณีคือ
1. กรณี Thermal-Magnetic Trip Molded case circuit breaker

อุณหภูมิระหว่าง -10 - 24 องศาเซลเซียส เบรคเกอร์จะรับกระแสได้มากกว่าค่าที�ระบุบน name 
plate ทําให้การ trip ผดิพลาด นั�นคือเมื�อมีโหลดเกนิพิกดั เบรคเกอร์จะไม่ปลดวงจร การนําเบรก
เกอร์ไปใช้งานในที� ที�มีอุณหภูมิตํ�าต้องพจิารณาให้รอบคอบ
อุณหภูมิระหว่าง 25 - 40 องศาเซลเซียส กระแสพกิดัจะเป็นไปตามค่าที�ระบุบน name plate 
ของเบรคเกอร์
อุณหภูมิระหว่าง 41 - 60 องศาเซลเซียส เบรกเกอร์ที�ทํางานอยู่ในช่วง            อุณหภูมิดงักล่าวจะ
ทําให้กระแสพกิดัลดลงจากค่าที�ระบุ บน name plate ซึ�งทําให้เบรคเกอร์ปลดวงจรก่อนกาํหนด

2. กรณขีอง Magnetic Trip Molded case circuit breaker
โดยทั�วไปแล้วบรคเกอร์แบบนีIสามารถทํางานได้ระหว่าง -10 - 60 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิต่าง
ไปจากนีI อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ก็อาจเสียหาย และทําให้เบรคเกอร์ตัดวงจรผิดพลาดได้

ผลกระทบจากอุณหภูมิ
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เมื�อนําเอาเบรคเกอร์แบบ Thermal-Magnetic Trip MCCB. ไปใช้ในพื �นที� ที�มีความสูง
จากระดับนํ �าทะเลมากๆ จะต้องทาํการปรับตั �งค่า กระแสและแรงดนัพิกัดใหม่ 
เนื�องจากพื �นที�ที�มีความสูงมากๆ ทาํให้การระบายความร้อนยากขึ �น เพราะ
เบรคเกอร์แบบนี � อาศัยอากาศเป็นตัวกลางช่วยดับอาร์ก เมื�อค่าไดอิเล็กตริก
ของอากาศลดลงตามความสูงที�เพิ�มขึ �น จึงทาํให้กระแสและแรงดนัพกัิดลด
ตํ�าลงซึ�งสามารถดไูด้จากตาราง

Altitude Multiplier

Altitude current voltage

0 - 6600 ft. 1 1

6600 - 8500 ft .99 .95

8500 - 13000 ft .96 .80

13000 - 30000+ ft. .75 .40

ผลกระทบจากความสูงของพืIนที� 

ผลกระทบจากการใช้กบัไฟฟ้ากระแสตรง 
กรณี Thermal Unit 

ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด

กรณีของ Magnetic Unit 

จะมีผลกระทบเนื�องจาก characteristic curve ของส่วน magnetic 

ใช้ค่า RMS ของไฟฟ้ากระแสสลับ การนํามาใช้กับไฟฟ้า
กระแสตรง ต้องใช้ตัวคูณเพื�อแก้ค่าให้ถกูต้อง โดยปกติ
แล้วจะมีค่าสูงขึ �น
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ในกรณีที�ขนาดอุปกรณ์ของผูผ้ลิตบางรายไม่มีค่าตรงกบัค่าที�
กาํหนด ก็สามารถเลือกใชค้่าที�สูงขึ)นไปแทนได ้

แบบ standard circuit breaker ในที�นี)หมายถึงชนิด 
thermal magnetic ซึ�งถา้นาํเอาเบรคเกอร์ชนิดนี)ไปใชก้บั
โหลดต่อเนื�อง จะปลดวงจรที� 80 % ของพิกดักระแสเบรค
เกอร์
100% rated circuit breaker แบบนี)ถา้นาํไปใชก้บัโหลด
ต่อเนื�อง จะตดัวงจรที�พิกดักระแสของเบรคเกอร์ แต่จะมี
เฉพาะสินคา้ของอเมริกาเท่านั)น 

อุปกรณ์ที�ใช้ทดแทน

คืออุปกรณ์เสริมที�ใชติ้ดตั)งร่วมกบัเบรคเกอร์ เพื�อใหมี้ขีด
ความสามารถ ในการทาํงานเพิ�มขึ)น ที�นิยมใชท้ั�วไปประกอบดว้ย
1. Shunt Trip ใชติ้ดตั)งร่วมกบัเบรคเกอร์เพื�อควบคุมการปลดเบรค
เกอร์จากระยะไกล เป็นการควบคุมแบบ remote โดยไม่ตอ้งเดินมา
ปลดวงจรที�ตวัเบรคเกอร์ ซึ�งจะทาํงานเมื�อ coil shunt trip ไดรั้บ
แรงดนักระตุน้จากระบบอื�น

                  

อุปกรณ์ที�ใช้ร่วมกบัเซอร์กติเบรกเกอร์
หรือ  อุปกรณ์เสริมขีดความสามารถ
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2. Undervoltage Release (Undervoltage Trip) ใชติ้ดตั)งร่วมกบั
เบรคเกอร์เพื�อตรวจจบัแรงดนั ที�จ่ายเขา้มายงัเบรคเกอร์ ถา้ตํ�ากวา่ที�
กาํหนดก็จะสั�งปลดเบรคเกอร์ทนัที ส่วนใหญ่จะใชร่้วมกบั under/over 
voltage relay ( อาจใชร่้วมกบั phase protector relay ก็ได ้)

                      

อุปกรณ์ที�ใช้ร่วมกบัเบรกเกอร์หรืออุปกรณ์เสริมขีดความสามารถ

3. Auxiliary Contact ใชเ้พื�อแสดงสถานะของเบรคเกอร์
ขณะนั)นวา่ ON หรือ OFF / TRIP

                                           

อุปกรณ์ที�ใช้ร่วมกบัเบรกเกอร์หรืออุปกรณ์เสริมขีดความสามารถ
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4. Alarm Switch เป็นอุปกรณ์หนา้สมัผสัช่วย ซึ�งจะเปลี�ยน
สถานะเมื�อเบรคเกอร์ปลดวงจร (Trip)
   5. Ground Fault Shunt Trip เป็นอุปกรณ์ที�ใชส้ั�งปลด
วงจรเมื�อมีกระแสรั�วไหลออกจากระบบ เกินค่าที�ตั)งไว ้
  6. Handle Padlock ใชล้อ็คเบรคเกอร์ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง 
ON หรือ OFF
    7. Cylinder Lock เป็นกญุแจสาํหรับลอ็คเบรคเกอร์ไวใ้น
ตาํแหน่ง OFF เท่านั)น เพื�อป้องกนัไม่ใหผู้ไ้ม่มีกญุแจมา ON 
เบรคเกอร์

อุปกรณ์ที�ใช้ร่วมกบัเบรกเกอร์หรืออุปกรณ์เสริมขีดความสามารถ

กลไกภายในของเซอร์กติเบรกเกอร์

เปิดวงจร

ปิดวงจร
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วงจรเปิดวงจร
ปิด

ชนิดของเซอร์กติเบรกเกอร์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด

1.ชนิดแบบความร้อน

2.ชนิดแบบแม่เหลก็

3.ชนิดแบบความร้อนและแม่เหลก็
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เซอร์กติเบรกเกอร์แบบความร้อน

เซอร์กติเบรกเกอร์แบบแม่เหลก็
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เซอร์กติเบรกเกอร์แบบความร้อน - แม่เหลก็

ปุ่มกดทริปทดสอบการ
ทาํงานของเบรคเกอร์

ขนาดของเบรคเกอร์

เนมเพลสของเบรกเกอร์



9/14/2014

13

ส่องตรวจจุดร้อนของเบรคเกอร์

อุปกรณ์ป้องกนัการรั�วไหลของกระแสลงดิน
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การตดักระแสไฟฟ้าของเซอร์กิตเบรกเกอร์กรณีที�

ติดตั)งระบบสายดินที�อุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นอันตรายต่อคน
ที�สัมผสั

การตดักระแสไฟฟ้าของเซอร์กิตเบรกเกอร์กรณีที�

มีระบบสายดินที�เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์

ไม่เป็นอนัตรายต่อคน
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