
 

1 
 

 وقاية المولدات الكهربائية

 

 جهزة الوقاية المركبةألن المولد هو األهم بين كل عناصر منظومة القدرة الكهربائية فإنه يتميز بكثرة ا

 . فمن هذه االنواع:عليه

 الوقاية ضد زيادة التيار. .1

 الوقاية ضد االعطال االرضية. .2

 الوقاية االتجاهية. .3

 زيادة الجهد وانخفاضه. الوقاية ضد .4

 .فقد مصدر الفيض الوقاية ضد .5

, بمعنى أن Security ومن أهم السمات التي يجب ان تتحقق في وقاية المولدات بقوة هي سمة التأمين 

يجب ان يفصل اال في حالة االعطال الداخلية أو االعطال الخارجية التي عجزت اجهزة الوقاية  المولد ال

السمة فإنه ربما يفصل على أي عطل يقع في الشبكة  االخرى عن فصلها. فإذا فقد نظام الوقاية هذه

الى بقية السمات االخرى التي يجب توفرها كذلك مثل  باإلضافةفيتسبب في انقطاع الخدمة دون داع. هذا 

 .Reliability & Selectivityاالعتمادية واالختيارية 

 التركيب العام للمولد:

. حيث يتصل الجزء Rotorوالجزء الدوار  Statorاساسيين هما الجزء الثابت  يتكون المولد من جزئين

الدوار بالتورباين الذي يعطيه الحركة فيقطع الفيض المتولد فيه الملفات الموجودة داخل الجزء الثابت 

 فيتولد بها التيار الكهربائي.

 ل بصورة صحيحة  وهما:ويحتاج المولد في الحياة العملية الى ثالث عناصر اضافية اخرى ليعم

1. Exciter  :3عبارة عن  وهو-ph generator  صغير نسبيا مقارنة بالمولد الرئيسي. ينتج جهد

. ويركب على نفس عمود الدوران 5555Aوتيار عالي جدا حوالي  555Vمنخفض حوالي 

Shaft  الخاص بالمولد الرئيسي. وظيفته هو تغذية المجالField تيار الخاص بالمولد الرئيسي ب

DC  من خالل دائرة الموحداتRectifiers   الذي سينتج الفيض المغناطيسي الذي يقطع ملفات

 الجزء الثابت لينتج فيها الكهرباء.

 155Vجهده حوالي   Exciterأصغر من ال   ph generator-3  عبارة عن  وهو: PMGمولد  .2

. حيث يولد المغناطيس الدائم فيضا Permanent Magnetلكنه يتميز بأنه مزود بمغناطيس دائم 

ومن ثم توحيده بواسطة دائرة  ph current-3الذي سينتج  PMGمغناطيسيا يكفي لبدء تشغيل 

الخاصة بال  Fieldليقوم بتغذية ملفات المجال  Exciterتوحيد مشابهة للمستخدمة مع ال 

Exciter. 

3. Automatic Voltage Regulator AVR :بضبط قيم الجهد عند  وهو العنصر الذي يقوم

  اطراف المولد عند حدث أي تغيرات غير طبيعية.

   الشكل ادناه يوضح هذه المراحل جميعا.
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 اما الشكل الحقيقي لهذه العناصر فيوضح بالصورة ادناه.
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 أنواع االعطال في المولد:

 للمولد اعطال متعددة منها:

وهي  Phase Faultsاالعطال بين االوجه دون تالمس مع االرض وهي االعطال التي تسمى ب  .1

 نسبيا نادرة.

 وهي ايضا غير شائعة.  Inter-turn Faultsاالعطال التي تنشأ نتيجة انهيار العزل بين اللفات  .2

م المولد أو اكثر مع حدوث تالمس مع جس Phaseاالعطال التي تنشأ نتيجة انهيار العزل على ال  .3

 ويمكن حدوثها داخل الجزئين الثابت او الدوار.  Earth Faultsاالرضية  باألعطالوتسمى 

 .Loss of Excitationاعطال اخرى مثل فقدان مصدر توليد الفيض  .4

 حدوث انعكاس في اتجاه مرور القدرة وعندها يصبح المولد كأنه محرك. .5

 ارتفاع السرعة. .6

 ثة.بين االوجه الثال Unbalanceحدوث  .7

 التحميل الزائد. .8

 االعطال الميكانيكية. .9

فيجب تصميم نظام وقاية للمولد بحيث يكون قادرا على اكتشاف كل هذه االنواع وفصل المولد اذا لزم 

 االمر.

 تأريض المولدات:

 ان من اهم االهداف التي تتحقق من تأريض المولدات هي:

 تقليل تيار العطل. .1

خارجية مثل  ألسبابأن تضرب منظومة القدرة  لتي يمكنا Overvoltage surgeتقليل تأثير  .2

 .Switchingداخلية مثل  البرق أو

 يستفاد من دائرة التأريض المتصلة بالمولد في وضع أجهزة الوقاية للمولد. .3

من خالل وضع مقاومة عند نقطة التعادل كما  ات الصغيرة أو المتوسطة الحجممولدللتتم عملية تأريض 

في الشكل ادناه. وهذه المقاومة يمكن التحكم في قيمتها بحيث تجعل تيار العطل اليتجاوز في قيمته التيار 

 الطبيعي للمولد, وكلما زادت قيمة المقاومة كلما انخفض تيار العطل. 
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 من القصر االرضي. لحجمات الصغيرة والمتوسطة االشكل يبين حماية المولد

 أما بالنسبة للمولدات كبيرة الحجم التي يتم ربطها بالشبكة من خالل محول رفع الجهد فإن تأريضها يتم

. تربط مقاومة التأريض على اطراف الملف الثانوي لمحول كما مبين بالشكل ادناه من خالل محول جهد

الجهد. ويتم اختيار مقاومة التأريض بحيث اليزيد تيار القصر االرضي في ملفات الجزء الثابت عن 

15A . 

صل بالتوازي مع مقاومة أما بالنسبة لريلي الوقاية فإنه يكون في هذه الحالة مرحل زيادة الجهد حيث يو

في دائرة  Instantaneousض االحيان يتم وضع ريلي زيادة التيار من النوع الفوري التأريض. في بع

 ثانوي محول الجهد وذلك كحماية احتياطية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل يبين حماية المولدات الكبيرة من القصر االرضي.

 :استخدام الوقاية التفاضلية مع المولدات

 ثالثي االطوار وقد تم شرح مبدأ الحماية التفاضلية سابقا.الشكل ادناه يوضح الوقاية التفاضلية لمولد 
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 :من عدم اتزان االحمال وقاية المولدات

  والتي تتكون من ثالث اتزان االحمال فقدانالشكل ادناه يبين مخطط وترتيب منظومة الحماية ضد 

الذي يربط على التوازي مع  محوالت تيار لكل طور محول واحد. وثم ربطها توازي وهناك الريلي

 الملفات الثانوية لمحوالت التيار.

 

 منظومة الوقاية ضد التحميل غير المتزن. يوضحالشكل 

 العمل:

في الحالة االعتيادية فإن المجموع الجبري للتيارات المتزنة في اطوار المولد يساوي صفر. ولذلك فإن 

وي صفر واليمر تيار في الريلي ويبقى في حالة عدم مجموع التيارات في الثانويات للمحوالت ايضا يسا

تشغيل. فعند حدوث عدم اتزان فإن التيارات المحتثة في الثانويات تختلف وناتج هذه التيارات سوف يمر 

 في الريلي. ان اشتغال الريلي سوف يعطي اشارة الى قاطع الدورة لفصل المولد من المنظومة.
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 الصغيرة ضد العطل االرضي:الحماية المتزنة للمولدات 

في المولدات الصغيرة نقطة التعادل تكون داخلية ومن هذه النقطة يربط سلك الى االرضي. لذلك ليس من السهل وضع 

 ثالث محوالت بالقرب من نقطة التعادل. لذلك تركب منظومة حماية ضد العطل االرضي كما موضحة في الشكل ادناه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتزنة للمولدات الصغيرة ضد العطل االرضي الشكل يوضح الحماية

 العمل:

في الظروف االعتيادية فإن مجموع تيار الثانويات لمحوالت التيار المنصوبة على الخطوط الخارجة من المولد هو صفر 

 f2وال يسري تيار في ملف الريلي وكذلك اليوجد تيار في محول تيار المتعادل. كذلك اذا حدث عطب او خطأ عند 

ارج منطقة الحماية فال يعمل الريلي. أما اذا حدث عطل ارضي داخل منطقة الحماية في هذه الحالة فإن محول التيار خ

المنصب على سلك التعادل سوف يجهزالريلي بالتيار فيعمل الريلي. وفي حالة عدم االتزان في الحمل المربوط على 

ة حدوث خطأ اوعطب ضمن المقطع المحمي سواء كان الحمل المولد فإن الريلي اليعمل. فالريلي يعمل فقط في حال

 متزن او غير متزن.

 

 وقاية المولدات من التحميل الزائد:

ان زيادة تيار الحمل الى قيمة أعلى من قيمة تيار المولد ولفترة زمنية طويلة قد يؤدي الى ارتفاع درجة 

التي يتحملها عزل الملفات. والبد في هذه حرارة الجزء الثابت الى قيمة أعلى من درجة الحرارة القصوى 

مجهز بتأخير  Thermal Relayالحالة من حماية المولد من زيادة االحمال بواسطة الريلي الحراري 

 زمني مناسب.

 – Termoأما بالنسبة للمولدات الكبيرة فإنه بدل استخدام الريلي الحراري يتم وضع مزدوجات حرارية 

Couples ثابت. وبهذا يمكن قياس درجة حرارة الملفات بواسطة أجهزة مسجلة في فتحات الجزء ال

Recording Devices  مما يتيح للفني المختص قراءة درجة حرارة الملفات خالل فترة الخدمة. وفي

حالة االرتفاع الزائد في درجة الحرارة فإن هذا يؤدي الى عمل أجهزة االنذار وتدخل الفني لفصل بعض 

 فصل المولد كليا عن الشبكة.االحمال بدال من 
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 أنواع خاصة من الوقاية:

توجد انواع مختلفة من الوقاية توضع على المولد لتساعد في اكتشاف أشكاال خاصة من االعطال ومن 

 هذه االنواع:

 .Over Speed Protectionأوال: الوقاية ضد السرعة العالية 

تغير  يبقى في عمله دون )التورباين( عندما يتم فصل حمل كبير بصورة مفاجئة فإن جزء توليد الحركة 

لفترة معينة يفترض ان تكون وجيزة. لكن المشكلة أنه خالل هذه الفترة ستزداد السرعة بصورة كبيرة 

د الجديد فإن المولومالم يتدخل المسيطر مدخالت جزء توليد الحركة الى قيم أصغر تتناسب مع الوضع 

 يمكن أن يدخل في دوامة السرعة العالية المدمرة.

 تغير السرعة من خالل :يمكن للمسيطر ان يتحسس 

ربط مولد صغير يركب على عمود المولد وجزء توليد الحركة. فعند زيادة السرعة سوف تزداد  .1

ل اشارة الخطأ لتتم هذا المولد التي سوف يتحسسها المسيطر ومن ثم ارسا أطرافالفولتية على 

 المعالجة بتقليل مدخالت جزء توليد الحركة.

ن التردد يتناسب طرديا . ألOver-Frequency Relayمن خالل جهاز وقاية ضد زيادة التردد  .2

 مع السرعة ويمكن ضبط هذا الجهاز للحماية ضد السرعات العالية. 

 .Loss Excitationثانيا: الوقاية ضد فقد الحث 

يمكن ان تترتب عليه مشاكل كبيرة للمولد اذا لم يكتشف العطل   Excitationال من المعلوم ان فقدان 

 بالسرعة الكافية. وهذه المشكلة لها احتمالين: 

 االحتمال االول: ان يكون المولد معزوال عن أي مولد اخر وغير مرتبط باي شبكة ففي هذه الحالة

المولد وهذا يمكن اكتشافه بسهولة وفصل المولد  أطرافلجهد على سيتسبب فقدان المجال في انخفاض ا

 عند تعدي حدوده الخطرة.

والطريقة االكثر شيوعا في اكتشاف هذا النوع من  .ني: ان يكون المولد مرتبطا بشبكةاالحتمال الثا

. وتعتمد فكرتها على اساس أن انخفاض المجال سيسبب Distance Relayاستخدام االعطال هي 

فأنه  Impedance Relayوارتفاع في تياره. وهذا يعني أننا لو استخدمنا  Statorانخفاض في جهد ال 

    ( وهما كميتان معلومتان.Vs/Isبسهولة يمكن اكتشاف هذا النوع من االعطال بتتبع خارج قسمة )

  


