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 Fusesا لمصهــــــرات 

 :ـالمصهرات

ل دوائر القصر أو الحم ية من زيادة التيار الناتجة عنائجهاز حماية للدوائر الكهرب بأنهيعرف المصهر 

عنصر قابل لالنصهار عند زيادة التيار عن قيمة  وتفتح الدائرة عند هذه الزيادة نتيجة انصهار ،الزائد

فهو ال يمكن فصل  Single phaseو المصهرات جهاز ذو طور واحد  محددة وخالل زمن مناسب.

يستخدم  للدوائر في وقت واحد ويعتبر ذلك من العيوب الرئيسية له. three phaseاألطوار الثالثة 

 -وذلك لسببين هما: أنظمة القدرة الكهربائيةصهر منذ زمن طويل كجهاز بسيط يحمي الم

 رخص ثمنة. .1

 جهزة عمرا.المصهر يعتبر أكثر اال .2

 

 يصنع المصهر من معادن لها المواصفات التالية:

 درجة انصهارها واطئة. .1

 توصيلها عالي. .2

 ال تتلف بسبب األكسدة. .3

 وهذه المواد مثل الفضة والنحاس.

 

 التيار العكسي: –خصائص الزمن 

 زمن اقل يأخذه المصهر لالنصهار الزمن المطلوب النصهار المصهر يعتمد على التيار الزائد. تيار اكبر

 . هذه الخصائص تسمح الستعمال المصهر لحماية منظومة القدرة من تعدي التيار دناهوكما موضح بالشكل ا
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  -:هم المتطلبات من المصهراتأ

 المراد حمايتها. لألجهزةيجب ان يعمل المصهر بسرعة عالية للحد من التلف الذي قد يحدث  .1

 .لحرارية المنتشرة عند عمل المصهرالمحيطة من تيار العطل ومن القدرة ا يجب حماية االجهزة .2

 .العابرة وجود عازلية لتحمل جهد االستعادة الضروريبعد عمل المصهر من  .3

 يجب ان يعمل المصهر تحت جميع الحاالت العملية الممكنة. .4

     يجب ان تحافظ المصهرات علي موثوقية عملها والتتغير خصائصها. .5

 

 -تصنيف المصهرات: 

المصهرات المملوءة بالمسحوق تتميز بفاعلية عالية للحد من تيارات دائرة القصر كما تتميز  .1

 باستطاعة قطع عالية .

 المصهرات الصغيرة تستخدم لحماية االجهزة االلكترونية أودوائر التحكم . .2

 المصهرات نصف المغلقة تستخدم لحماية دوائر التوزيع. .3

 مصهرات القدرة. .4

 مصهرات قواطع التوزيع تستخدم لفتح وغلق الدائرة وحمايتها من االعطال في مركز التحويل. .5

 

 وكذلك يمكن تقسيم المصهرات من وجهة نظر الجهد الى:

 فولت. 666مصهرات الجهد المنخفض الذي اليزيد عن  .1

 فولت.666مصهرات الجهد العالي االكبر من  .2

 

 مع التيار الى:بينما تقسم المصهرات بالنسبة لتعاملها 

 (.Non-Current Limiting Fusesالمصهرات التي التحد من التيار ) .1

في هذا النوع ينقطع التيار عند مروره بالصفر خالل الدورة االولى أي بعد مروره بقيمته العظمى. 

 ويوجد نوعان من هذه المصهرات:

 ( مصهرات الطردExpulsion Fuses) 

 المصهر عنصر انصهار وعند مفتوحة ايةنه ولها أنبوبة داخل صهر عنصر من وتتكون

 تتبخر القوس لهذا العالية الحرارة لدرجة ونتيجة المصهر طرفي بين الكهربائي القوس يمتد

 مما داخلها الضغط ترفع التي الغازات من هائلة كمية انبعاث إلي يؤدي مما األنبوبة مادة

 الجو إلى بشدة الغازات طرد ويتم .اشتعاله إعادة ومنع الكهربائي القوس إطفاء على يعمل

 الخارجية األماكن في المصهرات من النوع هذا ويستخدم لألنبوبة األعلى الطرف من

 شدة استغالل يمكن كما. األعمدة على المركبة والمحوالت الهوائية الخطوط لحماية وخاصة

  على مرئيا دليال يعطي بحيث أسفل إلى بأكمله المصهر إسقاط في الغازات اندفاع
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 وكمية اإلزعاج بسبب المباني داخل النوع هذا استخدام الحال بطبيعة يمكن وال. انصهاره

 . االنصهار عند المنبعثة الهائلة الغازات

 
 

 ( المصهرات المفرغةVacuum Fuses) 

 تماما محكمة انهأ إال الطرد مصهرات أدائها ونظرية تصميمها في تشبه وهي

 خاصية على اشتعاله وعدم يائالكهرب القوس قطع فكرة وتعتمد ومفرغة

 عملها وهدوء حجمها بصغر المصهرات هذه وتتميز للفراغ يائالكهرب العزل

 . المغلقة لألماكن تصلح فهي لذلك

 
 



 

4 
 

 (.Current Limiting Fuses)المصهرات التي تحد من التيار  .2

يتميز هذا النوع من المصهرات بخاصية الحد من قيمة تيار القصر وذلك بفتح الدائرة قبل ان يصل 

هذا التيار الى قيمته العظمى المتوقعة خالل نصف الدورة االول كما موضح بالشكل ادناه. 

خاصة وتستخدم في حماية المحوالت والمكثفات والكابالت والقضبان العمومية ومحوالت الجهد ال

اجهزة القياس بحيث يصبح القصر الذي يجب ان تتحمله هذه المعدات أصغر بكثير من تيار ب

 القصر الفعلي. وكذلك تعرف بمصهرات ذات سعة قطع عالية.

 

 

 مكونات المصهر :

 يتكون المصهر بصورة رئيسية من ثالث مكونات :

  (Fuse Elementعنصر الصهر ) .1

بالنسبة لباقي  وأبعاد معينة بحيث يكون انصهارها سريعوهو مصنوع من مادة معدنية ذات أشكال 

 مكونات الشبكة ويصنع بمادة من الفضة أو

 حرارة انصهار منخفضة . النحاس أو األلومنيوم أو الرصاص أو بعض السبائك األخرى ذات درجة

 (Fuse Link) وصلة الصهر  .2
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الناشئ عن انصهاره  يائالكهربويوجد داخلها عنصر الصهر والمواد المستخدمة في إطفاء القوس 

 مساعدة . أخرىباإلضافة إلى أي أجزاء 

  (Fuse Contact) أطراف المصهر .3

 بها.  اائيوتستعمل في تثبيت المصهر في الدائرة وتوصيله كهرب

 

 -بعض المصطلحات المهمة الخاصة بالمصهرات:

 -اوال:ـ عنصر المصهر:

اسطوانة احتراق وتكون هذه  ضمن خرطوشة او التوازيعدة عناصر توصل علي  يتضمن عنصرا او

 ي ويتصل العنصر بنهايات االسطوانة.ائاالسطوانة مملوءة بمادة خامدة للقوس الكهرب

 .    أو المقنن ثانيا:ـ التيار النظامي 

ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير  أي تلف أو أيالذى يتحمله عنصر الصهر بشكل دائم بدون  التيار هو

 مقبول.

 .     أو القطع الصهر االصغر لثا:ـ تيارثا 

 قيمة للتيار تجعل العنصر المنصهر ينصهر . وهو اصغر

 رابعا:ـ عامل الصهر.       

 االصغر علي قيمة تيار الصهر المقنن وهو اكبر من الواحد. الصهر هو عبارة عن حاصل قسمة قيمة تيار

 

 خامسا:ـ زمن قبل حدوث القوس.  

زيادة التيار بشكل كاف ليسبب انصهار العنصر المصهر ولحظة بداية القوس  ابتداءالزمن بين  هو

 الكهربي.

 -سادسا:ـ زمن القوس:  

 الزمن بين لحظة انقطاع العنصر المصهر والفصل النهائي للدائرة. هو

 .       سابعا:ـ زمن عمل المصهر  

 .من قبل حدوث القوس وزمن حدوث القوسزوهو مجموع زمنين وهما 
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 -Selection of fuses:اختيار المصهرات 

حاالت التشغيل العادي وفترات قصر الدائرة  فييجب اختيار المصهر بحيث يعمل بطريقة سليمة وآمنة 

ويتم االختيار بصفة عامة تبًعا لمقننات التيار والجهد مع االستعانة بالجداول والمنحنيات الخاصة بالمصهر 

 -يلي:ويراعي عند االختيار ما 

يجب أن يتحمل المصهر نسبة من تجاوز الحمل بصفة مستمرة دون أن تتغير خصائصه أو أن يفتح  -أ

 من تيار الحمل. %11الدائرة ويجب أال تقل هذه النسبة عن 

يجب اختيار المصهر ذي أقل مقنن تيار ممكن بحيث يتحمل التيار المقنن وتجاوز الحمل المسموح به  -ب

 والتمييز . وذلك بغرض االنتقاء

تتحدد قيمة مقنن تيار القطع بحيث تكون أكبر من أعلي قيمة متوقعة لتيار القصر ويجب مالحظة أنه  -جـ

 إذا زاد تيار القصر عن سعة القطع أدي ذلك إلى انفجار المصهر ونشوب حريق .

تيار المقنن للمصهر التي يتم حمايتها بالمصهر عن ثالثة أمثال ال ةيجب أال يقل تيار القصر في الدائر -د

 وذلك حتى يمكن االعتماد على هذا المصهر في فتح الدائرة باعتمادية عالية .

يراعي عند استعمال مصهرات لحماية أجهزة لها خاصية ارتفاع التيار العابر كتيار بدء التشغيل في  -هـ

تأخير زمني حتى يمكن المحركات أو تيار المغنطة المندفع في المحوالت ، أن تكون هذه المصهرات ذات 

قليال ( دون أن يفتح المصهر الدائرة  ىأعلاختيار التيار المقنن المصهر قريبًا من التيار المقنن الجهاز ) 

 بسبب التيار المندفع.

 يراعي عدم استعمال مصهرين على التوازي  –و 

متانتها الميكانيكية وسالمة تثبيتها نظًرا للقدرة العالية للمصهرات في الحد من التيار فيجب االنتباه جيًدا ل -ي

. 

 

 -محاسن استخدام المصهر:

 رخيص واليحتاج الى صيانة ويعمل مباشرة. .1

 يقطع التيار العالي بدون ضوضاء او دخان او رائحة. .2

 خصائصه العكسية يجعله مناسب للحماية من تعدي التيار. .3

 .من زمن قطع قاطع الدورة أصغرزمن القطع  .4

 

 


