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 اخلامس الفصل 
 محاية زيادة التيار 

OVER CURRENT PROTECTION 
 

 مقدمــــة :  5-1
تسري تيارات عالية جدًا في نظام القدرة الكهربائية بشكل مفاجئ فهذاا مشرذر لوذد    حين

فذي الظظذام إ  ي يكذتي تيذار الأكذل أكثذر بك يذر مذن تيذار الومذل ا  ذمي    احالة قصر أ  خلٍل مذ
ت زيذذادة التيذذار ايعظمذذي علذذم ا ذذتخدام  ذذاا المثذذدأ لتصذذميي الومايذذة التياريذذةإ يأتمذذد عمذذل حاكمذذا

 ( دارة تصميمية لتلك الوماية 1-5 يثين الشكل )

 
 ( يثين مثدأ عمل حاكمة حماية تيار أعظمي  1-5الشكل ) 

 

 current transformerعثذر موذتا التيذار  Current Relayيدخل التيار  لذم حاكمذة التيذار   
 إ  خط يغاي الومل   protected elementالتيار المار في الأظصر المومي   ت 

عظد القيي الكثيعيذة لتيذار الومتلذة فذلي الومايذة   تأمذل إ  عظذدما تذةداد ييمذة التيذار  تثلذ  ييمذة   
إ فذلي الواكمذة تأمذل  تأكذي أمذرًا للقذا    current settingموذددة مسذاقًا تتوذا ز تيذار التأييذر 

لفصل الخط من الخدمة  كمذا يسذمم التيذار الذاي تأمذل عظذدك الواكمذة  Circuit Breakerاآللي 
   operating currentبتيار التشغيل 
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التي يوب أي توققهذا حمايذة التيذار ايعظمذي  ذي ا  هذار  المتطلبات أول فقًا لالك فلي 
محـــد              قيمـــة الصذذذويل للوظذذذة نشذذذتي الأكذذذل فذذذي الشذذذاكة الموميذذذةإ   ذذذاا يمكذذذن توقيقذذذ  بت ذذذ 

  لتيار التشغيل 
 

 
 راكة رأاعية مغااة من جهة  احدة يثين (  2-5الشكل ) 

 

الأظصذذرإ  ي  ي التيذذار  ي تةايذذد التيذذار فذذي عظصذذر مذذا   يأظذذي دائمذذًا حذذد   عكذذل لهذذاا 
 إنمذذذا فذذذي الأظالذذذر السذذذليمة للوملذذذة الكهربائيذذذة  إلذذذيس فقذذذط فذذذي الأظصذذذر المصذذذا   الةائذذذد يمذذذر
(  التذي  ذي 2-5ضذًا بذالك الأظصذرإ فمذ ًي فذي الشذاكة الكهربائيذة المثيظذة فذي الشذكل )المتصلة أي

عاارة عن راكة رأاعية مغااة من  رف  احدإ  مشلفة من ثيثة أجةاي متلتلة علم التسلسل إ 
الأكذل   لذم مكذاي (E)يمذر مذن المظاذ   KIفذلي التيذار الةائذد  (K)فأظد حد   قصر فذي الظقكذة 

   II   IIIإ  في ايقسام السليمة  I يلك في المكاي المصا  بالأكل في القسي 

يتوا ز تيار التشغيل )التأييذر( فسذتف تأمذل الومايذات التياريذة  KIفليا كاي تيار الأكل 
IIIIIIال يثذة ايعظمية لألقسام  CRCRCR بهذاا الشذكل  ذيتي     بظتيوذة عمذل  ذاك الومايذات,,

 Iيذر مسذمت إ فالفصذل الصذويل للأكذل  ذت عذةا الوذةي ل كامذل الشذاكة مذن الخدمذةإ   ذاا  فص
فذذي الوذذةي اي ا فقذذط إ   ذذت  CB1علذذم فصذذل القذذا    ICRمذذن الخدمذذةإ أي أي تأمذذل الواكمذذة

ــا ا المتطلبــاتايقذذر   لذذم مكذذاي الأكذذل    فقذذًا لذذالك فذذلي  ي توققهذذا الومايذذة  ذذت التذذي يوذذب أ ث
إ فذذلي اال تقائيــةا ختيذذار الصذذويل للوذذةي المصذذا  إ  لتوقيذذل  ذذاا المكلذذب  الذذاي يسذذمم بشذذر  

-5حاكمات الوماية يوب تأيير ا علم أزمظة تشغيل مختلفذة تتةايذد باتوذاك مظاذ  التغايذةإ الشذكل )
123(إ أي 2 TTT  لوظة  عكاي   لمتةايد التيار إ  إي زمن تشغيل الوماية من لوظة نشتي

 أمر لتشغيل القا   يسمم بالتأخير الةمظي  
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 تصنيف أجهز  الحماية ضد زيا   التيار:  5-2
 تصظف حاكمات زيادة التيار اعتمادًا علم مميةاتها من حيث الةمن كاآلتي :

م الذذذةمن اللوظذذذيإ  فذذذي  ذذذاك الوالذذذة   توتذذذتي الواكمذذذة علذذذ حمايذذذة  ذذذد زيذذذادة التيذذذار يي –آ
 عظصر تأخير زمظي  

الذةمن الموذذدد إ أي يمكذن أي يضذاط عظصذذر التذأخير الةمظذذي  حمايذة  ذد زيذذادة التيذار يي –ب
 علم زمن مأين   يأتمد علم ييمة التيار المار في الواكمة  

بذذين التيذذار الذذةمن الأكسذذي إ ففذذي  ذذاك الوالذذة تكذذتي الأيقذذة  حمايذذة  ذذد زيذذادة التيذذار يي –ج
 لما زادت ييمة التيار قل الةمن   الةمن عكسيةإ أي ك

 

 خصائص حاكمات الحماية ضد زيا   التيار:  5-3

 تتودد الأيقة بين التيار  الةمن حسب الختاص اآلتية :
 : Definite Characteristicخاصية محد    –أوالا 

 : Definite Timeمميز  الزمن المحد   –آ

(إ  ي نيحذذأ أي 3-5كمذذا فذذي الشذذكل )فذذي  ذذاك الوالذذة تكذذتي ييمذذة الذذةمن موذذددة أ  ثابتذذة 
 مضثت ة علم الواكمة مهما تغيرت ييمة التيار المار في الواكمة  القيمة 

 
 ( يثين مميةة الةمن المودد  3-5الشكل ) 

 

  تخض  الأيقة بين التيار  الةمن للمأادلة اآلتية :

(5.1)             KtI n .      أي II 0   :  مظ  
                    I . t = K    إ   ثابتt = K =  إn = 1 
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   [A]: التيار المار في ملف الواكمة  ؛   Iحيث   

        t   التأخير الةمظي لتأيير الواكمة  ؛ :[sec]   

       K   ثابت : 
ار فذي الواكمذة أقذل إ  مأظا ذا أنذ  عظذد مذر ر تيذ t , I( الأيقذة بذين 3-5يت ذل الشذكل )

أ  أكثذر مظذ   I  تأمل الواكمذةإ بيظمذا تأمذل الواكمذة عظذد مذر ر تيذار يسذا ي  AI)(من القيمة 
1)( يأكي  رارة الفصل لقا   التيار بأد تأخير زمظي يسا ي  sect  يأتمد زمن التذأخير علذم   

تكذذذتي ممانأذذذة  حذذذينواكمذذذةإ  ي تسذذذتخدم  ذذذاك الواكمذذذات أعلذذذم ييمذذذة تيذذذار مسذذذمتحة حتذذذم تأمذذذل ال
ت ت وذذملأظالذذر المذذراد حمايتهذذاإ  تسذذتأمل علذذم أنهذذا حمايذذة تفا ذذلية للالمظاذذ  كثيذذرة مقارنذذة مذذ  ا

  أحيانًا حماية احتيا ية م  الومايات المسافية التفا لية  

 

 :  Definite currentمميز  التيار المحد   –ب

يصذذل التيذار  لذذم ييمذة موذذددة مسذذاقًا  حذينادة التيذذار يأمذل فذذترًا  ذاا الظذذتن مذن حاكمذذات زيذ
 يتي تأيير الواكمة لتأمل بظاًي عليها  تستأمل  اك الواكمذات للتوهيذةات الاأيذدة عذن المظاذ   مذن 

 أجل التيارات المظخفضة  
( 4-5 ذذاا الظذذتن ي  انتقائيذذة مظخفضذذة مذذن أجذذل تيذذارات القصذذر الأاليذذةإ كمذذا فذذي الشذذكل )

 لةمن بأملها  ة تأمل عظد تيار مودد    عيقة لثين أي الواكمالاي ي

 
 (  4-5الشكل ) 

من مظا  تغاية يات تتتر RZ( تغاية خط ممانأت  5-5يثين الشكل ) (:1مثال )
3

SV  فتلت 

 صر المراد حمايت   : ممانأة الأظRZ( حيث :  a 5-5في الشكل )
                               SZ  ممانأة المظا :SV  
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 ( يت ل مستتيات مختلفة لتيار الأكل  5-5الشكل ) 

 حد   عكل من الأيقة اآلتية : حالة يوسب تيار القصر في
 يكتي : (A)عظد الموكة  -   

(5.2)                                         
S

S

Z

V
Isc

3
 

 يكتي : (B)عظد الموكة  -   

(5.3)                                
)(3 BS

S

ZZ

V
Isc


 

التذذذي تسذذذمم أحيانذذذًا الممانأذذذة    SZمذذذن الأيقتذذذين السذذذابقتين نيحذذذأ تذذذأثير ممانأذذذة المظاذذذ  
 م تيار القصر الخلفية عل

إ   ذذاا  ن الاذذًا متشذذابهظ F1   F2 ين( يمكذذن أي نوذذد أي تيذذار الأكلذذb 5-5فذذي الشذذكل )
يوأل  اط الواكمة أ  تأيير ذا لذعاًا لوهذة توقيذل ا نتقائيذةإ  عظذدما يكذتي  ظذا  ممانأذة كثيذرة 

إ  متت ذأًا فذي نهايذة أ ذفل الخذط الكتيذل F1يكذتي الأكذل  حذينأي  F1   F2بين مكاني الأكل 
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 F2لغيرًا مقارنًة )بسثب ممانأذة الخذط( مذ  تيذار الأكذل عظذد  F1عظد ا  يكتي تيار الأكل عظد 
 F3 تيذذار الأكذذل عظذذد  F2 ظذذا  اخذذتيف كثيذذر بذذين تيذذار الأكذذل عظذذد إ  بالكريقذذة نفسذذها  ذذيكتي 

 ن متقاربتاي نسثيًا  الموتا( علم الر ي من أي الظقكتي )بسثب ممانأة
يذذذادة يات مميذذذةة التيذذذار الموذذذدد   تسذذذتخدم فقذذذط فذذذي حمايذذذات ز   ي حاكمذذذات حمايذذذة التيذذذار

 حذدة ننيذة )أي حاكمذة حمايذة ننيذة( عظذدما يكذتي  ظذا  أنذتان التيارإ لكظها تستخدم كذالك بتلذفها 
 أخرى من الومايات قيد ا  تخدام  

 

 : Inverse Characteristicخاصية عكسية  –ثا ياا  

 زمن والتيار للمعا لة اآلتية :حاكمات تخضع فيها العالقة بين ال –آ

(5.4)                                
t

K
IKtI  ; 

 Inverse Time( مميةة زمن عكسي/تيار 6-5يثين الشكل )

 
 ( يثين الأيقة الأكسية بين الةمن  التيار  6-5الشكل ) 

 

اد تيذذار الأكذذذل إ فذذي الواكمذذات إ الذذةمن عكسذذي/تيارإ فذذلي زمذذن الفصذذل يتظذذاق  كلمذذا ز 
 تصظف  اك الواكمات بشكل عام بمتجب مظوظياتها المميةة التي تودد  رعة زمن الأمل إ  يلك 

 حسب درجة عكسيتها  

يستخدم  اا الظتن من الواكمات في الوا ت التي تكتي فيها ممانأذة المظاذ  ألذغر بك يذر 
ذن ا لتظسذيل الةمظذي إ  يدأذد  ذاا الظذتن من ممانأة الخط   يقلل  اا الظتن من أخكذاي الذةمن إ  يوس 

 للوماية من ايعكاا اير ية   اً مظا ا


