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   والمحول المولدوقاية
   Generator differential (87G)   تفاضلية للمولد الوقاية ال

 العادية يكون التيار على ف مقارنة التيار على طرفي  المولد حيث في الضر وأووفيها يتم تفاضل 
ر  المقدافي آل قوتين متساويتين إن عكس اتجاه األخر وحيث فيطرفي المولد متساوي وآالهما 

 .عنهما يساوى صفر ى صفر فان التيار الناتج  يساو حاصل جمعناألتجاة فيومتضادات 
 مكان العطل حاصل جمع التيارين طرفي على الناتجوفى حالة حدوث عطل داخل المولد يكون التيار 

  يتم تشغيل مرحل الحماية وعزل المولد من الشبكة وبالتالي
حدوث عطل داخل منطقة  عند إال ال تعمل  المرحالت القديمةفي  الوقاية التفاضليةإنوالجدير بالذآر 

  الحماية الواقعة بين محولي  التيار
 

 
 

 متغيرات وهى   ثالثة أساس  يتم تعديل الوقاية التفاضلية على  REG216 الرقميوفى نظام الحماية 
 إذا  حيث IN 0.1 وتكون القيمة االفتراضية للمتغير    وهى اقل قيمة لتيار تشغيل الحماية gالمتغير 

  من التيار المقنن للمولد يتم تشغيل الحماية 0.1 تساوى أو التيارين اآبر من آان الفرق بين
  1.5 وتكون القيمة االفتراضية للمتغير    لتحديد منطقة تشغيل الحماية bالمتغير 
 0.25وتكون القيمة االفتراضية للمتغير   لألعطال الخارجيةلتحديد منحنى تشغيل الحماية  vالمتغير  
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   b نالحظ منحنى تشغيل الحماية حيث اليتم تشغيل الحماية خارج المتغير اعالهل وفى الشك
   b  اآبر من  I2/IN قيمة أو  b  اآبر من  I1/IN آانت قيمة إذا إال   vوالمحنى 

   قيمة تيار محول التيار األول I1حيث 
  الثاني  قيمة تيار محول التيار I2     و 

 اى خارج منطقة الحماية التفاضلية وهذا يعتبر من ميزات خارجيوفى هذه الحالة يكون العطل 
 v حساسية المرحل لألعطال الخارجية عن طريق تغيير قيمة المتغير  فيالمنظومة ويمكن التحكم 

  b  والمتغير  g منطقة الحماية محصورة مابين المتغير إنآما نالحظ 
 

   Transformer differential (87 T)    الوقاية التفاضلية للمحول
 العادية يكون التيار على ف مقارنة التيار على طرفي  المحول حيث في الضر وأووفيها يتم تفاضل 

 المقدار في آل قوتين متساويتين إن عكس اتجاه األخر وحيث فيطرفي المحول متساوي وآالهما 
 .وى صفر  األتجاة حاصل جمعهن يساوى صفر فان التيار الناتج عنهما يسافيومتضادات 

 مكان العطل حاصل جمع طرفي على الناتجوفى حالة حدوث عطل داخل المحول يكون التيار 
   يتم تشغيل مرحل الحماية وعزل المحول من الشبكةوبالتاليالتيارين 

 

 
 

  المرحل السابق لحماية المولدفيويتم تعديل قيم تيار الحماية آما 
 Stator Ground Fault %95     الثابتة لملفات المولداألرضيالوقاية من الخطاء 
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 مقاومة  طرفي يوضح الفكرة العامة لمرحل الحماية حيث يتم ربط محول جهد على اعالهوفى الشكل 
  لتوصيلة نجمة التآريض

 النقطة النجمية في يكون التيار وبالتالييع ملفات المولد  جمفيوفى الحالة العادية يكون التيار متزن 
  المقاومة يساوى صفر وعند حدوث عطل داخل الملفاتطرفيون الجهد على يساوى صفر ويك

 يتم تحويل الجهد على وبالتاليخالل المقاومة يمر تيار من ف  النقطة النجمية فييكون التيار مختلف 
  وعزل المولد  المقاومة عن طريق محول الجهد ليتم تشغيل مرحل الحمايةطرفي

 حدود تيار تشغيل فيملفات المولد يكون التيار الناتج عن العطل  بداية في أرضىوعند حدوث خطاء 
ث تكون  حي من ملفات الثابتة للمولد%95  اآبر من  حدودفي إالالمولد لذلك اليتم تشغيل الحماية 

  العطل بعيد من النقطة النجمية آان فعالة آلما
 وتعتبر هذه المرحلة عيب من عيوب المرحل 

 0.5S  يتم تعديل مرحل الحماية بتأخير زمني حوالي   REG216 يوفى نظام الحماية الرقم
 

 Stator Ground Fault 100%  لملفات المولد الثابتة    األرضيالوقاية من الخطاء 
 

 
 

 التردد  عالي يوضح الفكرة العامة لمرحل الحماية حيث يتم حقن المولد بجهد أعالهوفى الشكل 
1khz اإلشارة ملفات المولد يتم فقد فيريق المرحل وعند حدوث عطل  عن طاإلشارة  ويتم استقبال 

ويمتاز هذا   من ملفات المولد %100  وتكون منطقة الحماية تشملوتشغيل المرحل وعزل المولد
   انه باهظ الثمنإالالمرحل بدقة عالية 
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 Rotor Ground Fault   لملفات المولد المتحرآة   األرضيالوقاية من الخطاء 
 يوضح الفكرة العامة لمرحل الحماية حيث يتم ربط قنطرة تتكون من مقاومتين أدناهوفى الشكل 

 لملفات العضو الدوار للمولد يتم فقد أرضىومكثفين مع جسم العضو الدوار للمولد وعند حدوث خطا 
 محول الجهد وتشغيل المرحل ليمر تيار عبر المقاومة فيتم تحويل الجهد عن طريقاتزان القنطرة 
يتم تعديل مرحل الحماية بتأخير زمني    REG216 وفى نظام الحماية الرقمي  وعزل المولد

   0.5S  حوالي

 
 

  Loss of filedالوقاية من فقد التحريض للمولد 
 

 
قدرة  يوضح منحنى القدرة للمولد وفية يتم فصل المولد من الشبكة عندما تكون الأعالهوفى الشكل 

 بسبب حثي  من القدرة المقننة للمولد وعندها يتحول المولد الى محرك 0.45pu-الغير فعالة اآبر من 
 Over  زيادة تحميلفيمما يسبب فقد التحريض واستهالك المولد للقدرة غير الفعالة من الشبكة 
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load زيادة التيارات  بالتاليو   جسم العضو الدوار للمولدفي على الملفات الثابتة للمولد وحث
 الدوامية فيه 

 
 Reverse power  الوقاية من انعكاس القدرة 

(  عمل المولد آمحرك بسبب فصل التربينة وبالتاليوفيها يتم حماية المولد من انعكاس القدرة فيه 
 ويتم ذالك عن طريق  مراقبة اتجاه التيار للمولد )  غازيةأوبخارية 

 

  
 

 زمنيمع وجود تأخير    Pn %2 <ماية  وعادتا يكون تعديل مرحل الح
 

 Under Frequencyالوقاية من انخفاض التردد  
 

 المحرآة للمولد خاصا التربينة اآللة بدوره على يوتر الذيوفيها يتم الحماية من انخفاض التردد 
 تعرف ب والتي    back pressureالغازية حيث يسبب حدوث حالة انعكاس الضغط للضاغط   

sergeواألخرى فصل إنذار ااحدوهميتكون المرحل من مرحلتين   و  
 يتكون المرحل من ثالثة مراحل    REG216 الرقمي وفى نظام الحماية 

 HZ 48.5 ويتم تعديل المرحل ب إنذاراألولى 
 HZ 47.5   ويتم تعديل المرحل ب HV  العالي  فصل قاطع الجهد الثاني

 HZ 45يل المرحل ب  ويتم تعدالتربينةوالثالثة فصل المولد 
 

 Generator Over Currentالوقاية من زيادة التيار للمولد  
 

 لمرحل زمني تأخيرمع وجود   األعطال الخارجية فيوفيها يتم حماية المولد من زيادة التيار خاصا 
 المرحل مهما آانت قيمة تيار العطل تأخير بعد مرور زمن إالالوقاية حيث اليتم فصل قاطع المولد 

 تعتبر هذه الوقاية من الوقايات الثانوية و
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 Transformer Over Currentالوقاية من زيادة التيار للمحول  
 

 لمرحل زمني تأخيرمع وجود   األعطال الخارجية فيوفيها يتم حماية المحول من زيادة التيار خاصا 
هما آانت قيمة تيار العطل  المرحل متأخير بعد مرور زمن إالالوقاية حيث اليتم فصل قاطع المحول 

 وتعتبر هذه الوقاية من الوقايات الثانوية 
 

 Transformer Ground Fault للمحول  األرضي الخطأالوقاية من 
 

 عوازل أو خارج المحول اى  بالملفات أو داخل األرضيوفيها يتم حماية المحول من الخطاء 
 تيار على النقطة النجمية المؤرضة حيث يتم وضع محول نقل القدرة أبراج عوازل أوالمحول 

 في النقطة النجمية بسبب عدم تساوى التيار في  يمر تيار أرضىللمحول وعند حدوث خطاء 
 مساوي آان التيار إذا إالاألطوار الثالثة فيتم تشغيل الحماية وعزل المولد وال يتم تشغيل الحماية 

  هذه الوقاية من الوقايات الثانوية وتعتبرالزمني التأخيرلقيمة تعديل مرحل الحماية مع 
 
 Generator Over Currentالوقاية من زيادة التيار للمولد   
 

  حيث يتم Over load بالوقاية من زيادة الحمل   أشبهوفيها يتم حماية المولد من زيادة التيار وهى 
 وتعتبر هذه لوقاية للمرحل ازمني   فما فوق مع وجود تأخير IN 1.5    تعديل مرحل الوقاية عند 

 الوقاية من الوقايات الثانوية
 

  Generator Over voltageالوقاية من زيادة الجهد للمولد  
 

 زمني تأخير  مع وجود 1.1VNوفيها يتم حماية المولد من زيادة الجهد حيث يتم تعديل المرحل عند  
 للمرحل الحماية 

  Generator under  voltageالوقاية من هبوط الجهد للمولد  
 

 تأخير  مع وجود 1.1VN-وفيها يتم حماية المولد من هبوط الجهد حيث يتم تعديل المرحل عند  
  VN %70وعادتا يكون   للمرحل الحماية زمني

 
   Unbal. loadالحماية من عدم اتزان الحمل  
 

جهى السالب   تعرف بحالة التتابع الووالتيحالة عدم اتزان الحمل وفيها يتم حماية المولد من 
negative phase sequence  درجة حرارة ملفات عمود المولد في تسبب ارتفاع سريع والتي 

   جسم عمود المولدفي حث وأيضا
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 الشكل فيآما  وفصل إنذار  يتكون المرحل من مرحلتين  REG216وفى نظام الحماية الرقمي 

  آبير نسبيا زمني تأخير مع وجود أعاله
 

 Inverse time Over Current   عكسيادة التيار للمولد بزمن الوقاية من زي
 آلما زادة قيمة تيار العطل آلما حيث بعكسي زمنيمع تأخير  وفيها يتم حماية المولد من زيادة التيار

  أدناه الشكل فيآما   اقل  الزمنيآان التأخير 
 

 
   IN 1.1يمة لتيار العطل  ب  يتم تعديل المرحل عند اقل ق REG216وفى نظام الحماية الرقمي 

تكون قيمة تيار العطل اآبر  ويكون زمن الفصل لحظي عندما وهى اقل قيمة لتيار تشغيل الحماية  
      3IN  من

  المحولأوعلى المولد   Over load  الوقاية من زيادة الحمل فيآما تستخدم مثل هذه المرحالت 
 


