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 Transformer Protectionحماية المحوالت 

 

لى مقنن ا باإلضافةتعتمد حماية المحوالت الكهربائية اعتمادا كليا على وظيفة وموقع المحول في الشبكة 

يتم حمايتها بواسطة المصهرات أما  5.2MVAالمحول. فمثال محوالت التوزيع ذات المقنن االقل من 

فإن حمايتها تتم بواسطة  2MVAالى  5.2MVAالمحوالت التي يتراوح مقنن قدرتها الظاهرية من 

 الحماية التفاضلية.

 أنواع االخطاء في محوالت القدرة الكهربائية:

بمعظم االخطاء لتصميم نظام حماية مناسب لمحوالت القدرة الكهربائية يجب ان نكون على معرفة تامه 

 التي يتعرض لها المحول. الشكل ادناه يوضح أنواع االخطاء المتوقع حدوثها في المحوالت وهي:

 قصر خارجي )أرضي( على أطراف كابالت ملفات الجهد العالي. .1

 قصر خارجي )بين خطين( على أطراف كابالت توصيل ملفات الجهد العالي. .5

 لعالي.قصر داخلي )أرضي( على أحد ملفات الجهد ا .3

 قصر داخلي )بين خطين( ناحية الجهد العالي. .4

 دائرة قصر بين لفات ملف الجهد العالي. .2

 خطأ خارجي )أرضي( على أطراف أحد كابالت توصيل ملفات الجهد المنخفض. .6

 قصر خارجي )بين خطين( على أطراف كابالت توصيل ملفات الجهد المنخفض. .7

 المنخفض.قصر داخلي أرضي على أحد ملفات الجهد  .8

 قصر داخلي )بين خطين( ناحية ملفات الجهد المنخفض. .9

 دائرة قصر بين لفات ملف الجهد المنخفض. .11

 قصر أرضي ناحية المولد. .11

 قصر وجهين ناحية المولد. .15

 

 الشكل يبين االعطال الشائعة في محوالت القدرة الكهربائية.
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 ة:استخدام الحماية التفاضلية لحماية محوالت القدرة الكهربائي

تعتمد نظرية الحماية التفاضلية على التوازن بين التيار الداخل الى الخارج من ملفات المحول. ويمكن 

 تقسيم الحماية التفاضلية المستخدمة مع المحوالت الى طريقتين:

 الحماية التفاضلية المنفصلة. .1

 الحماية التفاضلية المتكاملة. .5

 

 الحماية التفاضلية المنفصلة:

يتم حماية ملفات االبتدائي والثانوي كال على حدة ومبدأ عمل هذه الوقاية يمكن فهمه من في هذه الحالة 

. في هذا النوع من الحماية نستخدم محولي تيار مع ريلي الموضح بالشكل ادناه خالل محول الطور الواحد

لة المنفص واحد في كل ناحية من االبتدائي والثانوي. الشكل ادناه يوضح طريقة الحماية التفاضلية

 للمحوالت. 

متساوية القيمة ومتعاكسة في االتجاه و إن  CT1 , CT5في الحالة االعتيادية تكون التيارات المارة خالل 

يمة ايضا التيارات المارة من خاللهما متساوية الق CT3 , CT4اليعمل. وكذلك بالنسبة ل  R1الريلي 

  اليعمل. R5   ومتعاكسة باالتجاه وإن الريلي

اذا كان  R1أما في حالة العمل غير االعتيادي أي حدوث خطأ سوف يكون هنالك فرق تيار يمر بالريلي 

 اذا كان العطل بجهة الثانوي للمحول. R5العطل بجهة االبتدائي للمحول. وكذلك يمر تيار بالريلي 

 

 الشكل يبين الحماية التفاضلية المنفصلة لمحول طور واحد.
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 الحماية التفاضلية المنفصلة لمحول ثالثي االطوار دلتا/ستار.الشكل يبين 

 

 

 الحماية التفاضلية المتكاملة:

في هذه الحالة يتم حماية المحول كوحدة متكاملة أي ان شروط التوازن يجب ان تتحقق بين التيار 

 االبتدائي والثانوي للمحول.

 

 .احدطور و محولح الحماية التفاضلية المتكاملة لالشكل يوض
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 الشكل يبين الوقاية التفاضلية االنحيازية المتكاملة لمحوالت القدرة الكهربائية.

 

 حماية المحول من زيادة الحمل والخطأ االرضي:

لحماية المحوالت ضد زيادة االحمال يتم استخدام ريلي تجاوز الحمل. وكذلك يتم ربط ريلي الخطأ 

 والشكل ادناه يوضح هذا النوع من الحماية.االرضي لحماية المولد من الخطأ االرضي 

 

 الشكل يبين حماية المحول ضد تجاوز التيار وضد الخطأ االرضي.
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 .Bucholoz Relayجهاز بوخلز 

بالزيت ويبين الشكل ادناه وضع الجهاز بالنسبة للمحول يستخدم ريلي بوخلز لحماية المحوالت المغمورة 

ء المرحل نفسه وطرق توصيله الى جرس الدائرة أو القاطع االلي. وكذلك أجزاوخزان الزيت االضافي 

والميزة االساسية لهذا الريلي هي مراقبة وكشف االعطال داخل المحول في مرحلتها االولى وقبل ان 

 يسبب العطل إتالفا لملفات المحول أو انفجارا للمحول إذا زادت الغازات القابلة لالشتعال بداخل المحول. 

ل هذا الجهاز أنه في حالة حدوث أحمال زائدة فسيسخن الزيت ويتحلل جزء منه منتجا غازات وفكرة عم

تتجمع مع الوقت وتتجمع أعلى داخل المحول وأعلى جهاز بوخلز الملئ بالزيت عادة. عندها تسقط عوامة 

النذار. أيضا مسببة عمل هذا المفتاح وقفل المالمسات المتصلة بجهاز امفتاح االنذار )طوافة االنذار( 

 يسبب المرحل عمل أجهزة االنذار في حالة انخفاض مستوى الزيت بداخله نتيجة تسرب الزيت.

اما في حالة حصول خطأ شديد داخل المحول )قصر بين الملفات أو قصر بين الملفات واالرضي 

مة الثانية امصحوبا بشرارة عالية( فسوف تتكون فقاعات الغاز بصورة كبيرة مسببة تغيير وضعية العو

والتي تقفل المالمسات المتصلة بالقاطع االلي الرئيسي. في هذه الحالة يعمل بوخلز ريلي كحماية احتياطية 

تحه واخذ بصمام يمكن ف يللحماية التفاضلية النه ابطأ من الريلي التفاضلي بالعمل. وكذلك يزود هذا الريل

 .ومعرفة انواع االخطاء التي حصلت في المحول عينات من الغازات المتجمعة لتحليلها

 

 الشكل يبين مخطط تفصيلي لعمل بوخلز ريلي.


