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 حثيةال المحركات وقاية

INDUCTION MOTOR PROTECTION 

 

 بكة التي يتغذىللش وكذلك المحرك تشغيل منظومة في أساسي عنصر الكهربائية المحركات وقاية

تعرض المحرك لظروف غير طبيعية منعكسة عليه  إذامنها المحرك وهذه الوقاية التعمل اال 

من الحمل الموصل به أو مفروضة عليه من الشبكة التي يتغذى منها او ان المحرك نفسه يحدث 

به عيب داخلي وعمل اجهزة الوقاية هذه هي حماية المحرك وفصله عن المصدر قبل استفحال 

النظر هنا الى ان نجاح االجهزة الخاصة ت بالكامل. ونود ان نلف هاالمر الذي قد يؤدي الى احتراق

بالوقاية في حماية المحرك ليست مطلقة ولكن في بعض االحيان قد التفلح هذه االجهزة في 

مهمتها ويكون نهاية االمر احتراق المحرك , وهذا حادث بالفعل حتى االن مع استخدام اجهزة 

 Surgeحرك أو تعرضه الى ظاهرة وقاية حديثة ويكون ذلك دائما نتيجة عيوب داخلية في الم

Voltage أثناء عملية الفصل والتوصيل تؤدي الى انهيار مفاجئ في عزل المحرك. 

للمحركات على حجم المحرك نفسه وطبيعة الحمل الميكانيكي  المستخدمةيعتمد نوع الحماية 

 المتصل بعمود االدارة.

 

 للمحركات الحثية:بعض الخصائص المهمة 

مرات من التيار  7الى  6سحوب في لحظة بدء الحركة كبير جدا من يكون التيار الم .1

مرات من التيار المقرر , ويبقى ثابت ثم  4-5المقنن. وعند بدء الحركة سيقل التيار الى 

 من السرعة النهائية. %09يقل بحيث يساوي التيار المقنن عندما تصل السرعة 

ار وسخونة ملفات الجزء الساكن عدم توازن في جهد المصدر يسبب سخونة الجزء الدو .2

 وبالتالي تلفها وكذلك العوازل.

يسبب سحب تيار عالي من المصدر الى  locked rotorالعضو الدوار  توقف .3

 المحرك.

 الخطاء أو االعطال المحتملة في المحركات:ا

 فشل في عزل الملفات يؤدي الى قصر بين الخطوط او بين خط واالرض. .1

 تؤدي الى زيادة درجة الحرارة.زيادة في تيار الحمل  .2

 .Locked Rotor الروتور توقف .3

 عدم توازن جهد التغذية او المصدر المجهز للقدرة. .4
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 نقص جهد التغذية يؤدي الى سحب تيار اعلى من المقنن. .5

 حماية المحركات الحثية متوسطة الحجم:

. 499V – 699V وهي تعمل على جهد  399HP – 1999HPوهي المحركات ذات القدرة 

فتعمل على جهود عالية تصل الى  1999HPأما المحركات الكبيرة ذات القدرة اكبر من 

11KV.الشكل ادناه يوضح الحماية االساسية للمحركات المتوسطة الحجم . 

 

 الشكل يبين الحماية االساسية لمحرك حثي متوسط الحجم.

 كيفية اختيار الريليات:

1. O.L  اختياره حسب خصائص معينة تتعلق بخصائص ريلي تعدي الحمل الحراري ويتم

من تيار  1951المحرك بحيث اليؤدي زمن اشتغاله الى تلف المحرك. ويضبط على 

يتم من  heating elementالمحرك المقنن. ويتكون هذا الريلي من عنصر تسخين 

خالله تشغيل مفتاح ثنائي المعدن. وهو بطئ العمل مع التيارات العالية لذا يجب ان 

 تخدم ريلي تعدي التيار الى جانب هذا الريلي.نس

2. O.C  ريلي تعدي التيار ويستخدم ضد التيارات العالية حيث انO.L  يكون بطيئا نسبيا

مرة بقدر التيار المقنن للمحرك. ويضبط هذا  2.5عنما يكون التيار اكبر او يساوي 

فالريلي الحراري يستخدم من تيار المحرك المقنن. إذن  2991النوع من الريليات على 

لحماية المحرك من الزيادات الطفيفة في تيار الحمل وريلي زيادة التيار يستخدم للحماية 

 من الزيادة العالية في التيار.

 أخيرا تستخدم المصهرات لحماية المحركات من تيارات القصر العالية بسبب: .3



 

3 
 

  زمن فصل المصهر اقل من زمن فصلO.C. 

 متلك كفاءة عالية لفصل التيار العالي لذلك تستخدم مصهرات مالمسات الالقط الت

 HRC High Rupture Capacity Fuseمن نوع 

 .حماية المحركات الكبيرة

 

 الشكل يبين الحماية االساسية للمحركات الكبيرة.

 من الشكل اعاله نالحظ مايأتي:

للوقاية ضد  زيادة التيار الفورية بدال من المصهرات وريليات C.Bاستخدام قاطع دورة  .1

من تيار المقنن  2991تيارات القصر العالية. ويتم ضبط هذه الريليات عادة عند 

 للمحرك.

استخدام ريلي الخطأ االرضي للوقاية ضد تيار القصر بين أحد خطوط المحرك  .2

 من التيار المقنن. 291واالرض. ويتم ضبط هذا الريلي للعمل عند 

ة التفاضلية لوقاية المحرك من تيارات القصر المنخفضة نسبيا بسبب استخدام الوقاي .3

 خطأ داخلي سواء كان أرضي او طوري.

 Locked Rotorالروتور  توقفريلي للحماية ضد في بعض االحيان يتم استخدام  .4

Relayواقل نالكسارات أو المحركات التي تدير ال . فمثال المحركات التي تستخدم في

 والعرقلة.  عرضة للتوقفحيث يكون المحرك 

استخدام ريليات نقص التيار. كما في محرك يدير مضخة غاطسة حيث يتم تبريد  .5

البئر مثال واستمرار  جفاف المحرك بواسطة الماء الذي تضخه المضخة. ففي حالة
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دوران المحرك بدون ماء فان المحرك سيسخن بالرغم من ان تيار الحمل سيكون أقل 

 من التيار المقنن للمحرك. 491من التيار المقنن. عادة يتم ضبط هذا النوع عند 

     

 

 الوقاية من زيادة زمن البدء

درجة الحرارة للمحرك. وتعمل اجهزة إرتفاع في  يسبب قد طويلة لمدة البدء( )تيار كبير تيار سحب

الوقاية في هذه الحالة لفصل المحرك عن المصدر حتى اليحدث تدميره. والوقاية التي تعمل 

 هي اما الوقاية الحرارية أو الوقاية من زيادة التيار بعد زمن محدد.

 

 الوقاية ضد ارتفاع درجة الحرارة

ويتم ذلك بوضع حساسات لدرجة الحرارة داخل ملفات المحرك )حساس واحد لكل ملف ( 

ويتم توصيل اطراف الحساس الى اجهزة الوقاية وقد تكون المسافة بين الحساس وجهاز 

 .399mالوقاية مسافة طويلة قد تصل الى اكثر من 

 الوقاية من الدوران العكسي :

عكسي وخصوصا االحمال التي تتصل بصندوق بعض االحمال تكون حساسة للدوران ال

يتم ضبطه  phase sequence. وتتم الوقاية من ذلك بوجود جهاز Gearboxتروس 

على ترتيب معين وهذا الجزء مدمج في الريليات الحديثة يمنع وصول التغذية الى المحرك في 

 حالة ما إذا حدث وقلب المصدر الخاص بالتغذية.

 

 المحرك من الدوران العكسيالشكل يبين حماية 


