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 منظومات الوقاية
 

 :الهدف العام

كما  ،االستهالكمن التوليد حتى  الكهربائية الطالب اهم االجزاء المستخدمة في حماية انظمة القدرة تعليم

 .دورة بأنواعها يهدف الى التعرف على انظمة الحماية المستخدمة واجهزة الفصل من مصهرات وقواطع

 

 

  :تعريف الوقاية

 حماية منظومة القدرة الكهربائية وكيفية ضبط هذه في الريليات يفية استخدامعلم يبحث عن ك الوقاية

 .لكشف العطب ثم عزل أو فصل الجزء الذي حدث فيه العطب وترك بقية أجزاء الشبكة بأمان الريليات

 

 مقدمة:
االكبر  النظم التي ابتدعها االنسان على وجه االرض حيث انها أكبرة الكهربائية هي من ان منظومة القدر

. فلو نظرنا الى منظومة في عدد المكونات وعدد العاملين وعدد المستفيدين منها واألوسع انتشارا جغرافيا

 المولدات واالفعلى مئات  تقريبا وتحتويكامل مساحته  لوجدناها تغطيالكهربائية باي بلد  القدرة

خطوط التوزيع  مترات منن الكيلو المحوالت واالف الكيلومترات من خطوط النقل الهوائي ومئات االف م

تكلفه انشائها عشرات بل مئات المليارات وعدد العاملين بها يزيد على االالف ويستفيد منها ماليين  كونوت

  الصناعية.البشر سواء في االستخدامات المنزلية او التجارية او 

يع التي تمتد على مسافات والن معظم هذه المكونات موجوده في مساحات مكشوفه )كخطوط النقل والتوز

طويله  في الصحاري وداخل المدن والقرى ( فأنها تكون عرضه لحدوث أعطال أو اخطاء نتيجة لتأثير 

ام طائرة بأحد الخطوط العوامل الجوية كالبرق والعواصف واألمطار او نتيجة  لبعض الحوادث  كاصطد

تسلم  في مكان  مغلق ال  الموجودةحتى االجزاء بمحول  او بعامود او برج ، و  الهوائية او اصطدام سيارة

، وحتى الموصالت ومالمسة  كالفئران الصغيرةنات االحيو لسللت نتيجةمن حدوث مثل هذه االخطاء 

الكابالت المدفونة في باطن االرض تكون عرضة لحدوث مثل هذه االخطاء نتيجة ألعمال الحفر في بعض 

نهيار عزل موصالت ال نتيجة Internal faults الداخليةث االخطاء الى انه قد تحد   باإلضافة  ،االحيان

 الكابل . او المولد او المحول

دا في ينتج عنها مرور تيار كبير ج التي  short circuitsهذه األخطاء تؤدي الى حدوث اما دوائر القصر 

هذه االخطاء  ةلالم يتم از وره مما يتسبب  في اثار تدميريه اذااألجزاء مجاو أاألجزاء التي تعرضت  للخط

ينتج عنها   مما الخدمةمما يسبب في انقطاع   open circuitبسرعه ، او الى حدوث قطع في احد الدوائر 

 . والمختلفة اإلنتاجيةوصا في المصانع والمواقع  من خسائر مادية وخص

 الخطألم يتم فصل هذا  إذافحسب ولكن  في تدمير الجزء الذي حدث به الخطأ ال تنحصروخطورة االخطاء 

المعدات لتلف  نتيجة المادية يؤدي الى كثير من الخسائر مما السليمةبسرعه فأنه ينتشر في باقي االجزاء 

 االرواح.لتوقف المصانع وقد يصل االمر الى خسائر في  نتيجة وكذلك

رؤوس  لحمايةك من هذه االخطار وذل حمايةدون  درة الكهربائيةمنظومه القترك  فانه ال يمكنولهذا 

 المهمةمينها لضمان استمراريه تغذيه األحمال المنظومة وتأنشاء هذه إفي  التي أنفقت االموال الضخمة

 األمنية. والمنشآت الحكومية والبنوك والمستشفيات والدوائركالمصانع 
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 مكونات منظومة القدرة الكهربائية:

 

 GENERATORSالمولدات  .1

 .TRANSFORMERSالمحوالت  .2

 .BUS BARSضبان التوصيل ق .3

 .TRANSMISSION LINESخطوط النقل  .4

 .DISTIRIBUTION LINESخطوط أو دوائر التوزيع  .5

 .POWER FACTOR IMPROVMENTوسائل تحسين معامل القدرة  .6

 .CIRCUIT BREAKERSقواطع الدورة  .7

 

 

 
 نموذج منظومة القدرة الكهربائية( 1الشكل رقم )

 

 

 

 

 قدرة الكهربائية:األعطال في انظمة الأسباب 

 اضطراب الفولتية الناتج من الصواعق. .1

 اضطراب الفولتية من الفصل والتوصيل لألحمال. .2

 أسباب ميكانيكية مثل استخدام الحفارات أو سقوط األشجار على الخطوط. .3

 والرطوبة. باألمالحتلوث العوازل  .4

 عدم جودة العوازل التي تغلف الموصالت. .5

 العاملين.أخطاء  .6

 وامل قد تؤدي الى تلف العازل بين الموصالت الحاملة للفولتية واالجسام الخارجية.وكل هذه الع

 



 

3 

 

 :بقي لفترة طويلةماذا يحدث لو أن زمن العطل 
 

 .زيادة تلف المعدات. 1

 .الخطورة من حدوث الحرائق. 2

 .والخطوط االجهادات الحرارية والميكانيكية على ملفات المحوالت والمولدات. 3

 .لوميض الناتج من القوسخطورة ا. 4

 .عدم استقرار المنظومة الكهربائية مما قد يؤدي الى االطفاء التام. 5

 

 

 

 واجبات الحماية:
 مستمرة بالتجهيز. إلبقائهاحماية معدات منظومة القدرة  .1

 تقليل التلف عند وقوع العطل. .2

 تقي االنسان من الصدمة الكهربائية. .3

 

 

 خواص أجهزة الحماية:
 وهي كشف وعزل الجزء العاطل فقط.االختيارية:  .1

 االستقرارية: ترك بقية المنظومة بالعمل. .2

حسب القيمة المضبط عليها  ةصحيحبصورة كان أقل خطأ وتعمل  إذاالحساسية: تكشف الخطأ حتى  .3

 يتسبب العطل بتلف المعدات المكونة لمنظومة القدرة.أن الريلي قبل 

 السرعة: تعمل بسرعة عند استدعائها للعمل. .4

 .يوجد خطأ عندما ال لال تعممان: اي الض .5

 االقتصادية: يعني ان تكون ذات كفاءة عالية بالعمل وبأقل كلفة. .6
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 تعاريف بعض المصطلحات:
 

هو تشغيل غير اعتيادي او عمل غير اعتيادي لمنظومة القدرة الكهربائية  : Fault– الخطأ-العطل .1

 او الفولتية او التردد وغيرها.مصحوبة بتغير قيم التيار 

 

: هو مكون او اداة لكشف العطل عندما يحدث في المنظومة المراد حمايتها ويشرع   Relayالريلي  .2

 بتشغيل القاطع لعزل العنصر المعطوب عند بقية اجزاء المنظومة.

 

 

ت الفولتية : هي قضبان من النحاس او االلمنيوم يربط اليها الخطوط ذا  BusBarsقضبان التجميع  .3

المتساوية القادمة من خارج المحطة ومن هذه القضبان تربط خطوط الى المحوالت داخل المحطة 

والخارج من هذه المحوالت يربط الى قضبان تجميع اخرى تربط اليها الخطوط الخارجة من 

 المحطة.

 

 : هو الذي يسند الموصل ويعزل التيار فيه.Insulateالعازل  .4

 

 

ي المفاتيح التي تستخدم لفصل جزء معين من الدائرة الكهربائية وقسم منها : وهمفاتيح الفصل .5

 . on-load isolatorسمى مصمم يتحمل تيار الحمل عند الفصل وت

 .  off-load isolatorوالقسم االخر ال يتحمل  وتسمى 

حت : وهي معدة من المعدات تستخدم لفتح أوغلق الدائرة تCircuit Breaker CBقاطع الدورة   .6

 معين. faultعند حدوث  الظروف االعتيادية اضافة الى انها تفتح الدائرة اوتوماتيكيا

 

: وهي محوالت تقوم  (Current Transformer CTالمحوالت المساعدة ) محول التيار  .7

 تيار خط المنظومة العالي الى قيمة يمكن استخدامها في ريليات الوقاية او اجهزة القياس.بتخفيض 

 

 

(: وهي محوالت خفض تقوم  Voltage Transformerت المساعدة  )محول الفولتية المحوال .8

 بتخفيض فولتية المنظومة الى قيمة يمكن استخدامها في ريليات الوقاية أو اجهزة قياس الفولتية.

 

ملف القطع في قاطع الدورة: وهو ملف يسيطر على تشغيل قاطع الدورة اي فتح قاطع الدورة عند  .9

 تصل اشارة كهربائية اليه من الريلي. العطل عندما
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 .Relaying Signalsاشارات االعطال  

عند حدوث عطل بمنظومة القدرة الكهربائية فإن قيم الجهد والتيار سوف تتغير تغيرا ملحوظا يمكن متابعته 

هذه التغيرات وجميع  االعطال،وكذلك هناك قيم غير الجهد والتيار قد تتغير ايضا بسبب حدوث  واكتشافه،

 ( ومنها على سبيل المثال: Relaying Signals)  التي تستخدم في اكتشاف االعطال تسمى ب

 .)التردد )ارتفاع او انخفاض 

 .)اتجاه مرور القدرة الكهربائية )قد يحدث انعكاس فيه خاصة في حالة المولدات 

  3توازن االحمال في الPhases .)قد يختل نتيجة العطل( 

 الدائرة  قيمة ممانعةCircuit Impedance Z .حيث تتغير قيمتها بتغير مكان العطل 

 التغير الكبير بينهما يكون بسبب  الفرق بين قيمة التيار الداخل والتيار الخارج لعنصر ما (

 حدوث عطل(.

  .وغيرها 

لمسموح بها فحدوث تغير في أي من هذه االشارات أو في قيم الفولتية والتيار )أكبر أو أصغر( من الحدود ا

يعني أن شيئا ما غير طبيعي قد حدث في الشبكة يجب إكتشافه ومن ثم فصل الدائرة ان وصل الى درجة 

 الخطر.

 

 

 

 أنواع االعطال في منظومة القدرة الكهربائية:
 يمكن تصنيف األعطال في منظومة القدرة الكهربائية الى مايلي:

 

 مثل:عطل يكون من حيث طبيعة ال التصنيف األول:

 . وهي كما يلي:Short circuits faultsأعطال دوائر القصر  -أ
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 Openأعطال الدائرة المفتوحة  -ب

Circuit Faults . 

تحدث هذه األعطال غالبا على خطوط 

 النقل والكابالت األرضية. وهي كما يلي:

 

 

 

 

ويؤدي انقطاع وجه واحد أو وجهين الى حدوث 

الكهربائية وخصوصا  اآلالتي منظومة القدرة الكهربائية مما يشكل خطرا على ف unbalanceعدم اتزان 

 المحركات والمولدات.

 

 .Winding Faultsأعطال الملفات  -ج

 على ملفات المولدات والمحركات والمحوالت وهي كما يلي: وتحدث هذه االعطال

 .Phase to Phase Faultsقصر بين ملفين  .1

. ويحدث عندما ينهار العزل ألحد الملفات Phase to Earth Faultsواالرض قصر بين ملف  .2

 ويصبح مالمسا لجسم االلة.

 .inter-turn short circuitقصر بين عدد من لفات الملف الواحد  .3

 قطع في أحد الملفات.  .4

 

 من حيث عدد االعطال في منظومة القدرة الكهربائية. وهي كما يلي: التصنيف الثاني:

 .Single Faultعطل وحيد  .1

وهي  Simultaneous Faults. وتسمى ايضا اعطال متزامنة Multiple Faultأعطال متعددة  .2

 شترط ان تكون في نفس المكان.ي االعطال التي تحدث في نفس الوقت وال

 

 تبعا لزمن حدوثها. وهي كما يلي: التصنيف الثالث:

سريعا. وتيار االعطال  وهي االعطال التي تحدث وتنتهي Temporary Faultsاألعطال العابرة  .1

 في هذا النوع يتسبب في احراق الجسم المتسبب في حدوث العطل دون تدخل من أفراد الصيانة.

وهي االعطال التي تستمر لفترة طويلة والتي تحتاج الى  Permanent Faultsاالعطال الدائمة  .2

 إصالح وصيانة إلزالة الخطأ.

 

 درة الكهربائية. مثل:تبعا لمكونات منظومة الق التصنيف الرابع:

 .Transmission Line Faultsأعطال خطوط النقل  .1

 .Underground cable Faultsأعطال الكابالت االرضية  .2

 .Generator Faultsأعطال المولدات  .3

 .Motor Faultsأعطال المحركات  .4

 .Transformer Faultsأعطال المحوالت  .5

 .Bus-Bar Faultsأعطال القضبان العمومية  .6

 


