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 وقاية خطوط النقل

Transmission Lines Protection 

من غيرها وذلك بسبب طولها الكبير وتعرضها  أكبرإن احتمالية حدوث االعطال في خطوط النقل تكون 

للظروف الجوية المتنوعة. مما يلزمنا استخدام حمايات متنوعة وبنفس الوقت يختلف تطبيق هذه الحمايات 

 في خطوط النقل عن باقي اجزاء منظومة القدرة الكهربائية.  

 متطلبات الحماية في خطوط النقل:

 ذلك العطل هو الذي يعمل فقط. فإن القاطع القريب علىعند حدوث عطل  .1

 في حالة فشل القاطع القريب على العطل يجب تجهيز حماية ساندة بواسطة القاطع المجاور له. .2

زمن تشغيل الريلي يجب أن يكون قصير قدر االمكان لكي اليؤثر العطل على استقرار منظومة  .3

 أن تفتح. روريةفس الوقت يمنع من فتح قواطع غير ضالقدرة الكهربائية. وبن

 أنواع حمايات خطوط النقل:

 حماية تعدي التيار بتناسق زمني. .1

 الحماية التفاضلية. .2

 الحماية المسافية. .3

 أنواع خطوط النقل:

 خطوط النقل الشعاعية. .1

 خطوط النقل الحلقية. .2

 خطوط النقل المتوازية. .3

 اترموز مهمة للريلي
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 حماية تعدي التيار بتناسق زمني:

 هنالك تناسق بزمن تشغيل الريليات لحماية خطوط النقل من تعدي التيار.يجب ان يكون 

 ماذا يعني تناسق أو تدرج الزمن:

يعني ان ضبط زمن تشغيل الريليات يجب أن يكون منسق أو متدرج بحيث عند حدوث عطل في منظومة 

 القدرة الكهربائية سوف يعزل أقل مايمكن من أجزاءها.

 

 خطوط النقل الشعاعية:

ل. واحد يزة هذا النوع الرئيسية هي ان القدرة تسري في اتجاه واحد فقط من طرف المصدر الى الحموم

 ي انقطاع التغذية عن الحمل عند حدوث عطل.مساوئ هذا النوع المهمة ه

 حماية تعدي التيار بتناسق زمني بخطوط النقل الشعاعية:

 وتكون من خالل طريقتين:

 باستعمال ريليات محددة الزمن. .1

الشكل ادناه يبين حماية تعدي التيار لمغذي شعاعي بريليات محددة الزمن. حيث ان زمن تشغيل كل ريلي 

ان التدرج الزمني يكون متزايدا كلما اقتربنا من المصدر.  ويالحظثابت وغير معتمد على مقدار التيار. 

. وان مقدار الزيادة بين 2.2secيكون   Dبينما عند النقطة  1.1secهو  Aان زمن الحماية عند النقطة 

فانه سوف يعمل الريلي القريب من العطل  CD. فعندما يحدث عطل عند المقطع 2.1secاالزمان تساوي 

(. وفي 2.0sec. الن الريليات االخرى لها زمن اكبر من من الريلي ذو الزمن )2.0secويفصل خالل 

   .1secذو حالة فشل هذا الريلي فسوف يعمل الريلي 

د المساوئ المهمة هي اذا كان هنالك عدد من المغذيات بالتوالي فإن زمن الفصل للعطل قرب إن اح

في هذه الحالة(. ففي معظم االحيان يكون من الضروري تحديد اعلى زمن  2secالمصدر يكون كبيرا )

 . 2secفتح او قطع 

 

 الريليات لحماية مغذي شعاعي. عمل الشكل يبين تنسيق زمن
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 ريليات الزمن العكسيباستعمال  .2

تختلف ريليات الزمن العكسي عن باقي الريليات من خالل زمن الفصل فكلما كان تيار العطل كبير كلما 

االقرب من المصدر فان كان زمن الفصل اقل اعتمادا على خصائص الريلي. فلو حدث عطل عند النقطة 

ل اذا يعتمد على قيمة تيار العط وانما سوف الريلي سوف الينتظر الفترة المحدد كما كان في النوع السابق

 وقت والينتظر الفترة المحددة له. بأسرعكان كبيرا فسوف يفصل 

 

 الشكل يبين استخدام ريليات الزمن العكسي لحماية مغذي شعاعي.

 

 حماية الخطوط الحلقية 

في النظام الحلقي توجد مختلف محطات القدرة او المحطات الثانوية متداخلة الربط مشكلة حلقة مغلقة. 

مقاطع الحلقة فإنه باإلمكان فصله مع استمرارية  أحدوالميزة الرئيسية لهذا النظام هو في حالة تلف 

 التجهيز لألحمال.

من  ةالتجاهية لحماية الحلقة المبينة والمغذاخطة حماية متدرجة باستخدام الريليات ا الشكل ادناه يبين

مصدر واحد. تركب القواطع االلية على نهايتي كل قسم من الخط, ويمكن اعتبار هذا النظام كنظام خطي 

 تغذية شعاعين كما مبين ادناه.

 , 2.0 , 2.2بين الريليات المستخدمة تكون قيم التدرج الزمني  2.1secوباستخدام هامش زمني مقداره 

1.2 , 1.1 and 1.1secالى اتجاه الفصل.  . وتشير االسهم على جانب كل ريلي 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

ن الشكل ادناه مثاال على حماية خط النقل الحلقي المغذى من مصدر واحد. فعند حدوث عطل في يكما يب

 , 0 ,5 , 1)  ( والطريق الثاني3 , 2 , 1فإن تيار العطل يسري الى نقطة العطل عبر القواطع ) Aالنقطة 

وتعزل  3 و 1لريلي ( وعند كل قاطع يوجد ريلي. وسوف تهيئ جميع الريليات للعمل ولكن االولوية 1 ,7

 منطقة العطل دون انقطاع التغذية في بقية المناطق.

 

 حماية خطوط النقل المتوازية:

عندما تكون هنالك ضرورة الستمرار التجهيز الى حمل معين فانه يستخدم مغذيين على التوازي. فإذا 

 فأنه يعزل ويستمر التجهيز من االخر. ألحدهماحدث عطل 

 وبشكل عام فان متطلبات هذه الحماية هي:

 استخدام ريليات اتجاهية اضافة لريليات تعدي التيار الغير اتجاهية. .1

ع القواطع المطلوب فتحها حسب موق التدرج الزمني )تنسيق زمن تشغيل الريليات لتمييزاستخدام  .2

 العطل(.

ويتم تركيب ريليات زيادة تيار  .والحملالشكل ادناه يوضح حماية خطين متوازيين ربطا بين المصدر 

 الفصل. كما تركب. ويشير السهم المبين على هذين الريليين الى اتجاه B,Dاتجاهية في نهاية الخطين عند 

وكذلك   Bمع الرلي  A. ويجب ان يدرج الريلي A,Cريليات زيادة التيار غير اتجاهية في بداية الخطين 

 . 2.1secبالنسبة للزمن وذلك بواسطة استخدام هامش زمني  Dمع الريلي  Cيجب ان يدرج الريلي 
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 الشكل يبين حماية الخطوط المتوازية.  

 الوقاية المسافية 

هي االهم ضمن منظومة أجهزة الوقاية المستخدمة مع خطوط نقل  Distance Relaysتعتبر اجهزة 

القدرة الكهربائية خاصة في الجهود العالية, حيث تتميز هذه النوعية من االجهزة بميزة هامة مقارنة 

 طل., وهي القدرة على تحديد مكان العطل وليس فقط اكتشاف الع Overcurrent Relaysبأجهزة 

الفكرة االساسية لهذه النوعية من االجهزة انها تتبع ناتج قسمة الجهد الذي يقيسه الريلي على التيار المار 

به بصورة مستمرة كما في الشكل ادناه. ففي الظروف االعتيادية يمثل خارج هذه القسمة قيمة عالية 

 ممانعةلحمل واليتبقى من الا ممانعة(. وعند حدوث عطل فسينشأ قصر على oadL+ Z LineZويساوي )

 .FZالسابقة سوى الجزء الممثل للخط من مكان الريلي الى نقطة العطل ويرمز لها 

تتناسب طرديا مع مسافة العطل فبالتالي يمكن معرفة مسافة العطل بمعلومية  ممانعةوحيث ان هذه ال

 معاوقته.

 2.1Ωلكل كيلومتر من طول الخط تساوي  ممانعةوأن ال 12Ωالعطل تساوي  ممانعةفلو فرضنا مثاال ان 

 من جهاز الوقاية )وتعني مسافة العطل(. 122kmفهذا يعني أن العطل على بعد 
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 الشكل يبين مبدأ الوقاية المسافية.

 ريلي الممانعة أو المسافة: 

ضمن  ةهو الريلي الذي يمتلك القابلية على كشف العطل في أي نقطة من خط النقل على ان تقع هذه النقط

 مسافة محددة مسبقا.

Z=V/I. 

If Z<Zr    --------------  trip. 

If Z>Zr    --------------  block. 

 مناطق الحماية:

 Distance Relayنظريا يجب ان تقسم المسافات بين المحطات الى مناطق حماية متعددة, بحيث يقوم ال 

يقوم بالحماية ضد االعطال في كامل  R1بصورة صحيحة. على سبيل المثال في الشكل ادناه  بعمله
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. واي عطل في هذه المنطقة يتم Zone1وتسمى هذه المنطقة ب  Bوالمحطة  Aالمسافة بين المحطة 

 . T1فصله لحظيا أو بعد زمن قصير جدا يساوي 

ثم يفصل  T2( فإن الريلي ينتظر فترة تأخير Zone2) B , Cأما لو كان العطل في المنطقة بن المحطتين 

( فإنه Zone3) C , D. وهكذا اذا كان العطل بين المحطتين T2العطل الى نهاية فترة  الخط إذا استمر

   ومن ثم يفصل الخط. T3ينتظر الى ان تنتهي فترة 

 

 الشكل يبين التقسيم النظري وزمن التأخير لمناطق الحماية الثالثة.

 

يال بسبب االخطاء المتوقعة من أجهزة القياس. فالجهاز يقوم ولكن الواقع العملي جعل التقسيم السابق مستح

فرضنا أن مجموع الخطأ في قياس فولتية الخطأ وتيار الخطأ يصل الى  . فلوVF/IFبحساب خارج قسمة 

 أن المسافة يحسبها الجهاز معرضة لنفس نسبة الخطأ وبالتالي فهذا معناه  121±

من الطول )في  151فهناك احتمال أن يراه الجهاز عند  ABمن طول الخط  51%فلو كان العطل عند 

زمن الفصل حيث سيفصل لحظيا لة التوجد لدينا مشكلة بالنسبة ل( ففي هذه الحا121-حالة نسبة الخطأ 

كما هو متوقع. لكن سوف تكون هنالك مشكلة لفريق الصيانة المكلف بإصالح العطل ألن الخطأ في قياس 

  طوليا. 12kmمنطقة قدرها  في معناه البحث 122kmى خط طوله عل 121مسافة العطل بنسبة 

فهذا معناه أن جهاز الوقاية سيرى  121+غير أن المشكلة تصبح مضاعفة إذا كان الخطأ موجبا بنسبة 

  وهذا معناه ان جهاز الوقاية سيرى العطل خطأ في المنطقة بين  ABمن طول الخط  1251العطل عند 

B  and C لى الخط التالي للخط المراد حمايته وبالتالي سيفصل بزمن تأخير وكأنه واقع عT2  كوقاية

 احتياطية وليس كوقاية اساسية كما كان يجب ان يكون. 
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 ضبط أجهزة الوقاية المسافية:

ولعالج المشاكل السابقة وخاصة اجهزة القياس فقد اعتمدت اجهزة الوقاية المسافية على طرق مختلفة 

تقسيم خطوط الى مناطق, ولكل منطقة حدودا معينة تظهر كما في الشكل ادناه وهي تهدف جميعها الى 

 أقل من الحدود النظرية التي ظهرت في الشكل السابق.

 

 الشكل يبين الحدود العملية لمناطق الحماية.

 حدود المنطقة االولى:

( وتتوقف النسبة المختارة  L1من طول الخط المراد حمايته )  21%الى  121ويتم ضبطها بحيث تغطي 

 على دقة أجهزة القياس المستخدمة.

 

 حدود المنطقة الثانية:

صل بها. المتويتم ضبطها بطرق مختلفة تعتمد على طول الخط التالي للخط المراد حمايته وشكل الشبكة 

و وه Zone1الذي لم تشمله  L1الجزء المتبقي من الخط  Zone2لكن في كل االحوال يجب ان تغطي 

 البعيد. BBتمثل وقاية احتياطية لحماية ال  Zone2. وفي نفس الوقت فإن L1من الخط  221يمثل حوالي 

نها تعمل بزمن تأخير على . أي ا2.5secوربما يصل الى  2.25secويكون زمن الفصل في حدود 

  الذي يفصل لحظيا. Zone1العكس من 
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 حدود المنطقة الثالثة:

للخط التالي له بالكامل أيضا ) وقد يضاف  باإلضافةويتم ضبطها بحيث تغطي الخط المراد حمايته كامال 

أقل من مجموع  Zone3من طول الخط الثالث الى هذا الطول(. ويشترط ان تكون ممانعة  221أيضا 

 الخط مضافا اليها ممانعة المحول الموجود في المحطة التالية.  ممانعة

 

 الحماية الغير اتجاهية:منطقة 

. وتتميز هذه المنطقة الجديدة بأن لها مدى عكسي يقدر Zone1في بعض اجهزة الوقاية الرقمية تضاف 

 . والهدفNon-Directional Zone. وهذا يعني أنها منطقة غير اتجاهية Zone1من  121-15بحوالي 

ان المدى االمامي لهذه . BBعلى ال التي تقع  لألعطالمن هذه التغطية هو العمل كوقاية احتياطية 

من طول الخط الرئيسي المراد حمايته. وكذلك يكون زمن  2521ويصل الى  Zone3المرحلة أكبر من 

الفصل كبير جدا يصل الى عدة ثواني. وبالطبع لن يصل الريلي الى هذه المرحلة اال بعد فشل الوقايات 

 السابقة وهي حالة نادرة لكنها يمكن ان تحدث.

هنالك فائدة اخرى لهذه المرحلة وهي اكتشاف االعطال القريبة جدا من الريلي والتي ربما اليكون هنالك و

على العمل واكتشاف هذا النوع  Directional Unitتذكر للفولتية الخط وبالتالي اليكون هنالك قدرة لل 

 .Non-Directional Zoneمن االعطال لكنها تقع ضمن عمل 


