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 Protective Relaysمتابعات الوقاية 

 المقدمة:

عند حدوث عطل في أي جزء من المنظومة فيجب كشف ذلك العطل بسرعة وقطعه من المنظومة لتقليل التلف والمحافظة 

 على استمرارية تجهيز القدرة الكهربائية من المنظومة للمستهلكين. 

وهذه استخدامها محدود على الفولتيات الواطئة واما بواسطة استخدام  ا بواسطة المصهراتان القطع والكشف يكون ام

 المتابعات )الريلي( مع القواطع لتحقيق الوظيفة المطلوبة من وسائل الوقاية االوتوماتيكية. 

 كشف العطل وتجهيز معلومات للقاطع الذي ينجز مهمة قطع الدائرة. وظيفة الريلي:

 قاطع الدورة لعزل العنصر المعطوب عن بقية المنظومة.ل مرويعطي أمكون يكشف العطل  الريلي:

 وسيلة الريلي في كشف العطل:

زاوية  - التردد –الفولتية  –الريلي يكشف العطل في الدوائر الكهربائية بواسطة قياس الكميات الكهربائية مثل التيار 

عطل يعلن وجوده الى تتغير احد هذه الكميات فان الغير العادية للمنظومة. فعندما الطور. هذه الكميات تتغير في الظروف 

غلق دائرة وي عمليسوف . هذا االعالن يتضمن نوع الخطأ ومحل حدوثه. وعندما يكشف الخطأ فإن الريلي ريلي الحماية

 الفتح لقاطع الدورة وهذا يسبب فتح القاطع وقطع الدائرة المعطوبة.

 نموذج دائرة ريلي:

 ائرة ربط الريلي.الشكل ادناه يوضح أقسام د

 ويربط بالتوالي مع الخط المراد حمايته.  C.Tالقسم االول هو الملف االبتدائي لمحول التيار .1

 القسم الثاني هو الملف الثانوي لمحول التيار وملف تشغيل الريلي. .2

 سات الثابتة.التالم –ملف الفتح أو القطع  –القسم الثالث هو دائرة القطع )الفتح( ويتضمن مصدر قدرة )نضيدة (  .3
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 عمل الدائرة:

على الخط فان التيار المار في الخط سوف يزداد الى قيمة خطرة يسبب مرور تيار عالي  Fعند حدوث عطل في النقطة 

ينتج عنه اشتغال الريلي وبالتالي غلق نقاط التالمس وهذا يعني غلق دائرة الفتح للقاطع مما  Rفي ملف تشغيل الريلي 

 يسبب فتح القاطع وعزل المقطع المعطوب عن بقية المنظومة.

 

 انواع الريليات:

 أوال: انواع الريليات الكهروميكانيكية حسب مبدأ التشغيل:

 ريليات الجذب الكهرومغناطيسي. .1

 المنتج.ريليات جذب  .أ

 ريليات الملف الحلزوني. .ب

 ريلي العصى المتزنة. .ت

 الريليات الحثية. .2

 القطب المظلل. .أ

 الريلي نوع الواطميتر. .ب

 كأسية التركيب. .ت

 أنواع الريليات حسب المهمة الوظيفية التي تنجزها.ثانيا: 

 ريليات تعدي التيار الحثي. .أ

 انعكاس القدرة الحثي. .ب

 ريليات الممانعة او المسافة. .ت

 الريليات التفاضلية. .ث
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 يلي الجذب المغناطيسي )جذب المنتج(ر

وهناك المنتج المرتكز في  Cيحمل ملف التشغيل  Mالشكل المجاور يعرض ترتيب هذا الريلي فهو يحتوي على ماكنيت 

تج كما في يكون بحيث الثقل يمسك المن C. في الحالة الطبيعية فإن تيار الملف Wوالذي يوازن بواسطة الثقل  Pالنقطة 

يزداد وينجذب المنتج الى االعلى حيث تنغلق نقاط التالمس مما يسبب مرور تيار  Cالشكل . وعند حدوث خطأ فإن تيار 

 سيطرة في دائرة الفتح لقاطع الدورة الذي يسيطر على الخط المحمي بهذا الريلي. 

 

وعمليا يوضع عدد من التفريعات على ملف  .Pick-up currentان اقل تيار يشتغل عنده الريلي يسمى تيار اللقط 

 وتبعا لذلك فان قيمة الضبط التي يعمل عليها الريلي يمكن تغيرها. Cعدد لفات ملف التشغيل يمكن تغييرالتشغيل بحيث 

 

 

 .Solenoid  Relayريلي الملف الحلزوني 

االعتيادية فإن  الظروفهذا الريلي وهو يحتوي على سلينويد )ملف حلزوني( وكباس متحرك. عند  الشكل ادناه يوضح

اكبر من تيار  Cعند حدوث الخطأ يصبح التيار في الملف  الكباس يبقى ثابت في مكانه الواضح على الشكل بسبب وزنه.

 ق نقاط التالمس مما يسبب فتح قاطع الدورة.غلتينويد . حركة الكباس الى االعلى اللقط مسببا جذب الكباس الى السل
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 .Balanced Beam Relayريلي العصى المتزنة 

االعتيادية تبقى العصى في حالة افقية بواسطة النابض. عند  الظروفويحتوي على منتج حديد ملتصق بعصى متزنة , في 

يصبح اكثر من تيار اللقط حيث تنجذب العصى ليغلق دائرة الفتح وذلك  Cالغير اعتيادية فإن التيار في الملف  الظروف

 لفتح القاطع وعزل الدائرة المعطوبة.

 

 

 ثانيا: الريليات الحثية

الن الحث  d.cالمحرك الحثي وهي تستخدم بشكل واسع في الوقاية. هذه الريليات التستخدم في  بمبدأالريليات الحثية تعمل 

a.c .  مجالين مغناطيسية  بين. هذا القرص يوضع واسطة محورعلى قرص المنيوم مرتكز بت اهذه الريليمبدئيا تحتوي

متناوبة. هذين المجالين لهما نفس التردد ولكن مزاح أحدهما عن االخر بالزمن والفراغ. العزم ينتج في القرص بواسطة 

 الناتج في القرص: T تفاعل احد مجالين مع التيار المحتث من االخر. والعزم

𝐹 ∝ 𝜑1 𝜑2 𝑠𝑖𝑛𝛼            1 

∵ 𝑇 ∝ 𝐹 

∴ 𝑇 ∝ 𝜑1 𝜑2 𝑠𝑖𝑛𝛼              

 حيث:

α    1زاوية الطور بين الفيضΦ    2والفيضΦ       . 

F   2محصلة القوتينF 1 وF    ادناهشكل كما موضح بال. 

 ( نالحظ:1من معادلة )

 يزداد العزم. αكلما تزداد  .1

 .R.M.Sهي  Φلحظة حيث العزم ثابت في أي  .2

 فتكون باتجاه الفيض الذي يسبق. متقدم على االخرحركة القرص الدوار تكون باتجاه يعتمد على أي الفيضين  .3
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 ريلي القطب المظلل:

يتكون من قرص المنيوم دوار حر الحركة داخل ثغرة هواء  مظللة الحثي فهو كما في الشكل ادناهريلي االقطاب ال

مجال هذا الجزء متأخر يكون الماكنيت وقد تم شطر كل قطب الى جزئين يتم تظليل احدهما بواسطة حلقة نحاس لكي 

 عند الجزء غير المظلل. αبزاوية معينة هي 

 

 يعطى بواسطة المعادلة التالية: Tتجان العزم المطلوب لدوران القرص. حيث ان عزم التدوير ان فيضي المجالين سوف ين

𝑇 ∝ 𝜑1 𝜑2 𝑠𝑖𝑛𝛼              

 

∵ 𝐼 ∝ 𝜑1 𝜑2               

 

∴ 𝑇 ∝ 𝐼2 𝑠𝑖𝑛𝛼              

 يتناسب مع مربع تيار ملف التشغيل. Tوهذا يبين ان العزم 
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 ريلي نوع الواطميتر :

يحتوي على قرص يدور بين ماكنيت علوي وآخر سفلي. العلوي يحمل ملفين ابتدائي وثانوي. االبتدائي يحمل تيار الريلي 

1I  2بينما الثانوي يربط الى الماكنيت السفلي. االبتدائي يحثI  2في الثانوي ويكونΦ  متأخر بزاويةα  1عنΦ.  هذين

 . αsin2Φ1Φالفيضين يولدان عزم على القرص يتناسب مع 

 

هناك ميزة مهمة في هذا الريلي هي انه يمكن السيطرة على عمل الريلي بواسطة فتح او غلق الثانوي. حيث عند فتح 

 الثانوي فإن الريلي ال يعمل حتى اذا كان تيار ملف الريلي كبير. وتستخدم هذه الميزة في عمل ريلي انعكاس القدرة.

 

 الريلي الحثي كأسي التركيب:

من أسطوانة متحركة تقوم مقام الروتور في المحرك. االسطوانة تحضن في داخلها قلب مغناطيسي ساكن لتقوية  كونيت

 المجال على االسطوانة. 
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المجال الدوار يحث تيارات في الكأس او ان المجال الدوار ينتج بواسطة زوجين من الملفات الملفوفة على اربعة اقطاب. 

 تمثل الفيض المغناطيسي لكل زوج عندئذ يكون العزم: 2Φو  1Φوران فإذا كان االسطوانة لتجهيز عزم الد

𝑇 ∝ 𝜑1 𝜑2 𝑠𝑖𝑛𝛼              

 مالحظة:

هناك نابض سيطرة يركب على محور دوران االسطوانة لمنع االسطوانة من الدوران المستمر وكذلك الرجاعها الى 

 موضعها االصلي بعد انتهاء التشغيل للريلي.

 التشغيل: طول الفترة الزمنية من لحظة التي يحفز فيها ملف الريلي لالشتغال الى لحظة غلق نقاط التالمس.زمن 

 وتقسم الريليات حسب الزمن الى:

 ريليات لحظية )اليوجد زمن تشغيل(. .1

 ريليت ذات تاخير زمني )نقاط التالمس التنغلق لحظيا(. .2

 عنده يبدأ او يشرع الريلي بالتشغيل.تيار اللقط: اقل تيار في ملف الريلي والذي 

 ضبط التيار: عملية تنظيم تيار اللقط الى أي قيمة مرغوب ان يعمل عليها الريلي ويتم ذلك بتفريع ملف تشغيل الريلي.

 الية ضبط تيار اللقط:

المنظم يسمح التيار. ان توصل تفريعات ملف التشغيل الى قنطرة تسمى المنظم وعن طريق هذا المنظم تتم عملية ضبط 

 لتغيير عدد لفات ملف الريلي وهذا يتطلب تغيير التيار النتاج العزم المطلوب على قرص الريلي وبالتالي زمن التشغيل:

 1001(*RI المقنن C.T الثانوي تيار\PI الضبطالضبط )للتيار(=)تيار 

 

 



 

8 
 

 الذي يشرع به الريلي؟ PIما مقدار    50002CTمربوط الى  1221مثال: ريلي تم ضبطه على 

 الحل:

IP=2*1221=2*1220100=5.22 A. 

فإذا تم توصيل الجوزة المؤشر عليها  200الى  20انظر الشكل ادناه حيث وضع رقم على كل تفريعة على القنطرة من 

 .2Aالمقنن هو  CT)للشروع( رغم ان تيار  5.22Aفهذا يعني ان تيار الضبط هو  1221

 

      

 : Setting Multiplier (PSM) –Plugمضاعف الضبط 

 هو نسبة تيار الخطأ في ملف الريلي الى تيار الضبط أي عدد المرات التي يزيد بها تيار الريلي على تيار الضبط. 

PSM=I`/IP 

        =I`/(IR *الضبط( 

اذا كان تيار الخطأ  PSMفما مقدار  1201وضبط الريلي على  (C.T 50002)مثال: افرض ان ريلي ربط الى 

1200A؟ 

 الحل: 

IP=IR * الضبط 

   =2 * 1201=5.2 A. 

C.T  00=50002 =نسبة تحويل في 

C.T  نسبة تحويل في= I1/I`=00 

I`=1200000=12 A. 

PSM=I`/IP=1205.2=2. 
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 : PSM curve –Timeوالزمن  PSM منحني

 وهو عالقة مهمة موضحة بالشكل ادناه. PSMوهو عالقة بين زمن تشغيل الريلي ومضاعف الضبط 

 

 نالحظ ما يأتي:من المنحني اعاله 

 . PSMالعالقة عكسية بين الزمن و .1

 .أي يصبح الزمن محدد وأقل مايمكن عالي( يثبت الزمن مهما تغير أو زاد التيار PSMعندما يكون التيار عالي ) .2

 .مغذياتال خالل من تتدفق التي العالية التياراتاالخطاء ذات  على التمييز ضمان أجل من ضرورية الميزة هذه

 

 : setting multiplier T.S.M –Timeالزمن ضبط مضاعف 

الزمن الى زمن التشغيل الحقيقي.  – PSM وهو مضاعف يستعمل لتحويل الزمن الذي نحصل عليه من العالقة أو منحني

 ان هذا المضاعف يوضع على دايل الزمن او منظم الزمن في الريلي كما في الشكل ادناه.
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ثانية فإن الزمن الحقيقي  3والزمن( هو  PSMوكان الزمن المستخرج من منحني ) 0.2منظم على  T.S.Mمثال: لو كان 

 لتشغيل الريلي يكون:

tact=0.2*3=0.5 sec. 

 

 تصنيف الريليات وظيفيا:

تصنف الريليات حسب المهمة التي يقوم بها او بانجازها لحماية الدائرة. فمثال الريلي الذي يميز تعدي التيار تكون تسميته 

 ريلي تعدي التيار بغض النظر عن تركيبه او مبدأ عمله, واصناف الريلي وظيفيا هي:

 ريليات تعدي التيار الحثية. .1

 كاس القدرة الحثية.ريليات انع .2

 ريليات المسافة أو الممانعة. .3

 ريليات التفاضل. .5

 ريليات التحويل. .2

 nduction Type Over Current Relay Iاتجاهي(  اوال: ريلي تعدي التيار نوع الحثي )ال

يعمل هذا النوع على مبدأ الحث ويبدأ القياس عندما يزداد تيار الدائرة المحمية عن قيمة معينة مسبقا. يجهز تيار الدائرة 

 . ويعمل عندما يسري التيار بأي من االتجاهين لذلك هو ال اتجاهي.C.Tالمحمية الى الريلي عن طريق 

على قرص المنيوم يوضع بين زوج ماكنيت ويحتوي على قنطرة تركيب الريلي كما في الشكل ادناه. يحتوي هذا الريلي 

ضبط موصلة الى تفريعات الملف االبتدائي للريلي. ان الملف االبتدائي يحث تيار في الملف الثانوي ليجهز الماكنيت 

 السفلي بالتيار , ويوجد نابض سيطرة على حركة القرص لم يبين بالشكل.
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ان محور دوران القرص يحمل التالمس المتحرك, عند االشتغال سوف يتم التوصيل مع التالمسين الثابتين. ويمكن تنظيم 

درجة( وهكذا يمكن تنظيم زمن االشتغال بواسطة دايل الزمن وكذلك بالنسبة الى  350 الى 0من )درجات دوران القرص 

 الضبط والتي يوصل لها اطراف تفرعات ملف االشتغال )االبتدائي(.تيار اللقط يمكن تنظيمه او ضبطه بواسطة قنطرة 

العمل: ان العزم الذي يسوق القرص يتولد بسبب مبدأ الحث . وهناك عزم كبح )سيطرة( يعاكس عزم التدوير على القرص 

كبر من عزم االعتيادية يكون عزم السيطرة اناتج من نابض السيطرة الموضوع على محور دوران القرص. في االحوال 

التدوير. وفي حالة الظروف الغير اعتيادية وعند زيادة التيار في الدائرة المحمية وبالتالي في الملف االبتدائي فان القرص 

 يدور ويسبب غلق نقاط التالمس.

 

 Induction Type Directional Power Relayثانيا: ريلي القدرة االتجاهي نوع حثي 

ت عندما يسري تيار الخطأ باتجاه معين واليعمل عندما يسري عكس ذلك االتجاه مهما كانت يعمل هذا النوع من الريليا

 قيمة تيار الخطأ. لذلك يسمى باالتجاهي. و يستخدم هذا النوع فقط عند انعكاس القدرة )وبالتالي التيار(.

 

 العمل:

Φ1  درجة عن الفولتية. 91من ملف الفولتية يتأخر 

Φ2 .بنفس طور تيار ملف التيار 

α  الزاوية بين Φ1 و Φ2 . 

θ .الزاوية بين الفولتية والتيار 

 هو: Tفيكون العزم 

 

𝑇 ∝ 𝜑1 𝜑2 𝑠𝑖𝑛𝛼              

∵  𝜑1 𝛼 𝑉      𝑎𝑛𝑑     𝜑2 𝛼 𝐼.             

 

∴ 𝑇 ∝ 𝑉𝐼 𝑠𝑖𝑛𝛼              

∵ 𝛼 = 90 − 𝜃              

∴ 𝑇 ∝ 𝑉𝐼 sin(90 − 𝜃)             

𝑇 ∝ 𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠𝜃              
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يكون العزم موجب ويدور القرص  θ=30هي مقدار الزاوية التي يتاخر فيها التيار عن الفولتية. فلو كانت  θالحظ ان 

الب وهذا س cosθدرجة فيكون  100باتجاه معين لتغلق نقاط التالمس. ولكن عند عكس التيار فذلك يعني ان التيار يتأخر 

 االول وال تنغلق نقاط التالمس أي اليشتغل الريلي.يعني أن القرص يدور باتجاه معاكس لالتجاه 

  :ثالثا: ريلي تعدي التيار االتجاهي

 يتكون من عنصرين:

 العنصر االتجاهي )الوحدة االتجاهية(. .1

اليعمل عندما يكون التيار باتجاه  تجاهي: وهذا العنصر عبارة عن ريلي انعكاس القدرة. وهذا الريلياالالالعنصر  .2

تجاهي فهو عبارة عن ريلي تعدي التيار الاتجاهي ولكن ملف امعاكس في الدائرة المحمية. أما العنصر الال

الماكنيت السفلي لهذا الريلي مسيطر عليه بواسطة نقاط تالمس العنصر او الوحدة االتجاهية وهذه الوحدة التعمل 

كتمل دائرة الوحدة الالاتجاهية وتعمل اال اذا عمل العنصر االتجاهي الذي اليعمل اال اال باتجاه واحد يعني الت

 باتجاه واحد لذلك فان ريلي تعدي التيار االتجاهي يعمل فقط باتجاه واحد فيما اذا حصل تعدي للتيار بالشبكة.
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 الريليات المستقطبة:

في الدائرة المغناطيسية كما مبين في الشكل ادناه. فلذلك يسمى بالريلي  N-Sان التقطيب هو بسبب وجود مغناطيس دائم 

المستقطب. ان هذا الريلي يستخدم كريلي اتجاهي نوع الجذب الكهرومغناطيسي حيث لو زاد التيار وباالتجاه المؤشر في 

)شمالي(  Nيمن يصبح الشكل فان االرميجر المتحرك والتي تم لف ملف التشغيل عليها سوف تتمغنط حيث الطرف اال

)جنوبي( ففي هذه الحالة سوف تنغلق نقاط التالمس. ولو تم عكس اتجاه التيار في الملف فإن نقاط  Sوالطرف االخر 

التالمس سوف ال تنغلق وبالعكس سوف تبتعد عن بعضها . ان هذا الريلي حساس جدا وسريع والقدرة الالزمة لتشغيله 

 تستخدم معه قنطرة دايود. A.Cوفي حالة  DCي ويستخدم في قليلة جدا. ان هذا الريلي اتجاه

 

 :الريليات الحرارية

ان اساس عمل الريليات الحرارية هو التاثير الحراري للتيار. وهذه الريليات التستخدم في شبكات الضغط العالي وانما 

الحراري اما نستخدم قطعة ثنائية المعدن تستخدم لحماية المحركات من تعدي التيار. وهو استخدام شائع جدا. وفي الريلي 

ر خالل القطعة المعدنية او او احادية المعدن وتسخين المعدن بتيار تعدي الحمل اما ان يكون مباشر وذلك بسريان التيا

 ير مباشر بواسطة تمرير التيار بمسخن لتسخين القطعة ثنائية المعدن او احادية المعدن.غبشكل 
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 :يةستاتيكالريليات اال

يعرف المرحل االستاتيكى بانه مرحل تنشأ فيه االستجابة المطلوبة عن طريق مكونات الكترونية أومغناطيسية أواية 
 مكونات أخرى دون حدوث حركة.

 

 أنواع الريليات االستاتيكية:

 .م الترانزستور في تركيبهاوفي هذا النوع يتم استخد ريلي الترانزستور .1

 .وغيرها AND OR NOTوتعتمد في تصميمها على البوابات المنطقية مثل  الريليات الرقمية .2

وتعتبر من الريليات المتطورة والمستخدمة حاليا والتي يستخدم فيها المعالج الدقيق  ريليات المايكروكومبيوتر .3

 .المايكروبروسيسر أو المايكروكومبيوتر وهذه الريالت تحتاج الى لغات البرمجة

 

 الخصائص:

 دقيق.اداء  .1

 اقتصادية وخفيفة وصغيرة الحجم. .2

 التتاثر باالهتزازات. .3

 ستاتيكية.اعند التشغيل اليحدث فيها حركة ميكانيكية أي تبقى ساكنة فهي  .5

 :ستاتيكيلريلي اإللالتركيب االساس 

 دائرة قياس. .1

 اشارة القياس. .2

 عنصر التحويل. .3

 عنصر القياس. .5

 عنصر الخرج. .2

 اشارة الخرج. .5

 عنصر التحكم. .5

 التغذية.عنصر  .0

 مصدر جهد مساعد. .9

 تغذية دائرة القياس. .10

 بإشارة( 3تغذية عنصر التحويل )يتم في هذا النوع  لي االستاتيكي(.ي)المكونات الرئيسية للر الرسم التخطيطي يبين 

حيث اشارة التغذية تحول داخل عنصر التحويل  C.T( والتي هي عبارة عن محول تيار 1( من دائرة القياس )2التغذية )

(. ان عنصر القياس يبدأ العمل عندما تصل 5الى كمية يمكن التعامل معها والتحكم فيها بسهولة بواسطة عنصر القياس )

( الذي يقوم 2قيمة اشارة التغذية الى حد معين فيعطي حينئذ اشارة الغلق وتستقبل هذه االشارة من قبل عنصر الخرج )

قاطع الدورة ويتم تغذية  فياالشارة النهائية لدائرة القطع ( الذي يعطي 5بتكبيرها وتقويتها واعطائها الى عنصر التحكم )

( او من مصدر 1( وهذا العنصر يحصل على الطاقة اما من دائرة القياس )0عنصري القياس والخرج من عنصر التغذية )

 (.9مساعد )

 


