
ةيئابرهكلا عطاوقلا

Circuitbreakers

دادعإ

ءابرهك ينف دمحم ليقع



: اضيأ ىمستو  

CircuitBreaker رايتلا قوعطا

ىلاثالةث دوهجلا ثيح نم ةيئابرهكلا عطاوقلا مسقت

: ماسقا

LowVoltage ضفخنملا دهجلا عطاوق -1

(LV):اهل زمريو

MediumVoltage طسوتملا دهجلا عطاوق -2

(MV)اهل زمريو

HighVoltage يلا علا دهجلا عطاوق -3

(HV)اهل زمريو



LowVoltage ضفخنملا دهجلا عطاوق -1

: اضيا ىمستو

رايت عطاوق

: ضفخنملا دهجلا يف ةيئابرهكلا عطاوقلا عاونأ

ضفخنملا دهجلل ةيئابرهكلا عطاوقلا مسقت

: نيمسق ىلا

لصفلا ةيلا رايت عطاوق

لصفلا ةيودي رايت عطاوق

لصفلا ةيلآ رايتلا عطاوق واال

ةرئادلا   لصفو لصوب موقي زاهج نع ةرابع يه

لصفو ةيداعلا ليغشتلا فورظ يف ًايودي   ةيئابرهكلا

عطاوقلا هذه مدختستو أطخ ثودح دنع ايلآ ةرئادلا

ثودح ةجيتن فلتلا نم ةيئابرهكلا األمحلا ةيامحل

اهريغ وأ لمحلا يف ةدايز وأ رصق



لصفلا ةيلآ ايتلرا قوعطا ةفيظو

ةزهج األ ةيامح يه ةيساس األ رايتلا قوعطا ةفيظو

يئابرهكلا رايتلا رطخ نم ناسن واإل ةيئابرهكلا

رايت دوجو حةلا يف ةرئادلا عطق قيرط نع كلذو  

 وأ ةرئادلا رصق وأ دئاز لمح ) ةرئادلا يف يداع ريغ

( رايت برست



يذلا و ءابرهكلا يف دوجوملا ريغتلا فاشتك وال

ءابرهكلا عطاق لمعتسي طيحملا ىلع ارطخ لثمي

: يهو ةفلتخم تاينقت ثالث

ةيلضافتو ةيسيطانغمو ةيرارح

اهضعب دجوت وأدق تاينقتلا هذه لك دجوت انايحأ و

دحاو عطاق يف  اهدحأ وأ





عطاقلا عونب طبترم واذه

يرارحلا عطاقلا

overload دئازلا لمحلا دض ةيامحلل لمعتسي

ليطتسم فصنب هل زمري  و

يسيطانغملا عطاقلا  

shortcircuit ةرئادلا رصق نم ةيامحلل لمعتسي

ةرئاد فصنب هلهل زمري و

(DDR) يلضافتلا عطاقلا

لكشلا هلب زمري و رايتلا برست نم ناسن اإل يمحيف

يواضيبلا



: يرارحلا عطقلا ةينقت -1

يئابرهكلا عطاقلا يف يرارحلا عطقلا ةينقت   لمعتست



دئازلا لمحلا نم ةيامحلا يف

ناتلصت م ناتيندعم ناتحيفص نم اساسأ نوكتت يهو  

ضعبلا امهضعبب

ةفلتخم ةرارحلا دنع ددمت ةبسنب ةحيفص لك زيمتت و

ىرخ األ ةحيفصلا نع

نإف لمحلا ةدايز لعفب ناتحيفصلا نخست امدنع  يأ

ناتحيفصلا ءانحنإ هنع جتنيس اذه

و ةرئادلا حتف  يف يكيناكيملا ءانحن  اذهاال ببستي  مث

رايتلا   عطق يلا بتلا

يكيناكيملا ماظنلل رثكأ  مهفل

يرارحلا لحرملا لمع أدبم اضيأ يه ةينقتلا  هذه

ةيامحل ةداع لمعتسي يذلا (thermalrelay)

دئازلا لمحلا نم تاكرحملا





يسيطانغملا عطقلا ةينقت -2

يف رايتلل اهعطق ةعرسب ةيسيطانغملا ةينقتلا   زيمتت

عطقلل بولطملا ىوتسملا ىلا رايتلا لوصو حلا

يسيطانغملا

ةعيشو نم اساسأ ةينقتلا هذه نوكتت  و

خالاهل نم رمي (Electromagneticcoil)

رايتلا

ىلإ ةيئابرهكلا ةقاطلا ةعيشولا هذه لوحت  و

رايت ةميق ىلإ رايتلا ةميق تلصو حةلا يف ةيكيناكيم

يسيطانغملا عطقلا

ةرئادلا حتف يف ةيكيناكيملا ةقاطلا هذه بستت  مث





يلضافتلا عطقلا ةينقت -3

نيب قرفلا سايقب موقت ةطاسبب يلضافتلا عطقلا ةينقت

جراخلا رايتلا و لخادلا رايتلا

برست كانه نأ ينعي اذهف اريبك قرفلا ناك واذإ

رايتلا رورم ببسب وأ لزعلا يف بويع ببسب رايت

ناسن اإل مسج يف

ةفرعم نم يلضافتلا عطقلا   ةينقت نكمتت ىتحو  

ىلع: دمتعي رايتلا يف قرفلا

زافلا رايتلا اهيف رمي ةعيشو

( هلفسا ةروصلا يف رمح اال نوللا (ب

لا  رتوينلا رايت اهيف رمي ةعيشو

( هلفسا ةروصلا  يف قرز اال نوللا (ب

K1 ةلبقتسم ثةثلا ةعيشو

دوجو حةلا يف رايتلا عطقي رايتلل عطاقب ةطبتر م

K1 ةعيشولا يف نيعم رايت



ىلإ هلمع حاالت مسقن نا انيلع ةينقتلا لمع أدبم مهفل

: نيتلا ح

 : ةيداعلا ةلا حلا

لا رتو نلا رايتل واسم زافلا رايت

ةلا حلا هذه  يف رايتلل برست دجوي ال يا

ةعيشو يف يف يسيطانغملا قفدتلا نأ ىلإ ةفاض  باإل

لا رتو نلا ةعيش يفو هريظنل واسم زافلا

ةعيشولا يف يسيطانغملا قفدتلا نأ ينعي  واذه

اهلخاد رايتلا نإف يلا 0وبتلا يواسي ةلبقتسملا ةثلا ثلا

0 يواسي

ةعطاقلا حتفت نل يلا  وبتلا

رايت:  برست حةلا

دوجوملا رايتلا يف قرف نهكلا نوكيس ةلا حلا هذه يف

رتونلا ةعيشو و زافلا ةعيشو يف

ةعيشولا يف يسيطانغم قفدت نوكتيس يلا وبتلا

ةلبقتسملا



نوكتيس يسيطانغملا قفدتلا يف ريغتلا اذهل ةجيتن  و

حتفتس يلا K3وبتلا ةثلا ثلا ةعيشولا لخاد رايت

K2 ةعطاقلا



لصفلا ةيلآ رايتلا قطاوع عاونأ

: عاونا ةسمخ ىلا لصفلا ةيلآ رايتلا ع طاوق مسقت

ةرغصملا ةرئادلا عطاوق -1

MiniatureCircuitBreaker 

MCB: اراصتخا ىمستو  

ةبلوقملا اآلةيل عطاوقلا -2

MoldedCaseCircuitBreakers 

MCCB : اراصتخا ىمستو  

يضر األ برستلا وذ ةرودلا عطاق -3

Earthleakagecircuitbreaker 

ELCB : اراصتخا ىمستو  



يلضافتلا عطاقلا وأ يقرفلا رايتلا زاهج -4

Residualcurrentdevice

RCD : اراصتخا ىمسيو  

  يئاوهلا رايتلا   عطاق -5

AirCircuitbreaker

ACB اراصتخا ىمسيو



ةرغصملا ةرئادلا عطاوق -1

MiniatureCircuitBreaker 

MCB: اراصتخا ىمست و

miniature ةمنمنملا عطاوقلا اضيا ىمستو

ةرئادلا   لصفو لصوب موقي زاهج نع ةرابع يه

لصفو ةيداعلا ليغشتلا فورظ يف ًايودي   ةيئابرهكلا

عطاوقلا هذه مدختستو أطخ ثودح دنع ايلآ ةرئادلا

ثودح ةجيتن فلتلا نم ةيئابرهكلا األمحلا ةيامحل

اهريغ وأ لمحلا يف ةدايز وأ رصق

: ةرغصملا ةرئادلا عطاوق   تازيمم

ضيرحتلا وأ  يرارحلا لصفلا قيرط نع لمعت

ًاعم وأاالنينث يسيطانغملا

أطخلا زإةلا دعب ايودي اهليصوت ةداعإ نكمي

يئابرهك   رصق ثودح دنع ةباجتس يفاال ةعرس

دلوتملا يئابرهكلا سوقلا دامخ إل قرط ىلع يوتحت



ةرئادلا لصف دنع

اهبيكرت ةلوهسو اهتئافكب زيمتت

MCB ةرغصملا ةرئادلا عطاوق عاونأ

: يهو ةرغصملا ةرئادلا عطاوق نم عاونا عبرا دجوي

SP ةيداحأ عطاوق

DP ةيئانث عطاوق

3Pثالةيث عطاوق

4P ةيعابر عطاوق



: يسيطانغملا يرارحلا عطاقلا تانوكم



:(ActuatorLever): لغشملا عارذ (1)

عطاقلل لصولا ةداعإو لصفلل ايودي مدختسي

وأ لصو حةلا ىلع حاتفملا عضو ريشيو ، يئابرهكلا

ممصت عطاوقلا مظعمو ، يئابرهكلا عطاقلا لصف

يئابرهكلا عطاقلا لصف ىلع عارذلا لمعي ثيحب

اآليل لصفلل هتباجتسا مدع حةلا يف ىتح ايودي

هذه ىمستو . ةيئابرهكلا لا األطع ثودح ةجيتن

رحلا لغشملا ةيلمعب ةلا حلا

Actuator) يكيناكيملا لغشملا (2) 

:(Mechanism

عطاقلا تاسم مال لصف وأ لصو ىلع لمعي

ًاسيطانغم يئابرهكلا

:(Contacts) تاسم (3)ملاال

لمحلا ىلا ردصملا نم ةيطلوفلا لصو ىلع لمعتو

ردصملا نم ةيطلوفلا لصفتو يئابرهكلا



:(Terminals) ليصوتلا فارطأ (4)

ردصملا فارطأ طبر متي تيبثت يغارب نع ةرابع

ةيناثلا ةهجلا نم لمحلا فارطأو ةهج، نم

:(BimetallicStrip)  ةيرارحلا ةجودزملا (5)

عطاقلا يف ةيرارحلا ةيامحلا لثمتو

:(CalibrationScrew)  ةرياعم يغرب (6)

نم هترياعم متيو ، عطاقلل ررقملا رايتلا ةميق ددحي

ةعناصلا ةكرشلا لبق

 :(Solenoid)  يسيطانغمورهكلا فلملا (7)

عطاقلل ةيسيطانغملا ةيامحلا نمؤي

:(ArcExtinguisher) دمخملا (8)



سوقلا نع ةجتانلا ةرارحلا صاصتما ىلع لمعيو

وا رايتلا ةدايز ةجيتن عطاقلا لصف دنع يئابرهكلا

رصقلا

: ليغشتلا لحارم

تافص ىلع ىوتحت   رايتلا   عطاوق   ةمظنأ عيمج

ليغشتلا ءانثأ ةكرتشم

ىلع ةدمتعملا ليصافتلا الف تخإ نم مغرلا ىلع

  رايتلا   عطاق عون و رايتلا  و دهجلا   فينصت

ثمفالىف أطخلا فورظ ددحي نأ بجي رايتلا عطاق

  ضفخنملا دهجلا  وذ  رايتلا عطاق

عطاقلا ىلع يوتحملا ءاعولا لخاد كلذ متي

تلاالسم ةرم فارطأ قلغ  متي أطخلا زإةلا درجمبو

ةلوصفملا   ةرئادلل   ةقاطلا ةداع  إل ىرخأ



: عطاقلا اهب رمي يتلا ليغشتلا لحارم نمو

يئابرهكلا سوقلا دامخإ -1

مدختسي   ضفخنملا دهجلا   وذريغصلا   رايتلا   عطاق

  يئابرهكلا سوقلا دامخ  إل طقف ءاوهلا  

عطاقل تلاالسم  فارطأ   موقت أطخلا ديدحت درجمب

  ةرئادلا   عطقل حتفلا ب رايتلا

  ايلخاد ةنزخملا ةقاطلا ضعب مدختستو  

( يايلا  وأ طوغضملا ءاوهلا   مادختساب )  عطاقلا ب

تلاالسم  فارطأ   لصفل

ةجتان نوكت دق ةنزخملا ةقاطلا ضعب نأ نم مغرلا ب

هسفن أطخلا نم رايت 

ايودي ةريغصلا رايتلا   عطاوق   لمعت

رصقلا 2- رايت

نأ عقوتملا يداعلا   رايتلا  ب رايتلا   عطاوق   فينصت متي

لمحي



عطقي نأ نكمي   رصق  رايت ىصقأ و

نوكي نأ نكمي هباسح نكمي   رصق  رايت ىصقأ نإف

يداعلا   رايتلا نم  ةديدع تارم

ةيئابرهكلا ةرئادلل ننقملا رايتلا وأ

هردق رصق رايت يديلقتلا يلزنملا   رايتلا   عطاق   لمحتي

  ريبمأ وليك  10



يرايعملا رايتلا دعمالت

ةفلتخم ةيرايعم ماجحأب   رايتلا   عطاوق   ميمصت متي

عساو ىدم ةيطغتل ةلضفملا ماقر األ ماظن مادختسابو

الت دعملا نم

عطق تادادعا ىلع ةريغصلا رايتلا   عطاوق   يوتحتو  

ةتباث

عطاق ىف رييغت بلطتي ليغشتلا ةميق رايت  رييغتو

  هلمكأب رايتلا



(IEC60898-1) ةيملا علا ريياعملا  

(EN60898-1) ةيبورو األ ريياعملا و

مدختسملا رايتلا   عطاقل   لماكلا   رايتلا   فيرعتب تماق

هنأ ىلع   ضفخنملا دهجلا   عيزوت تاقيبطت ىف

ماظتنإب هلمحتي  نأ عطاقلل   نكمي  رايت  ىصقأ

30 ةطيحملا   ةرارحلا ةجرد (ىف 

( سويزليس ةجرد

هي: لماكلا رايتلل ةحاتملا و ةلضفملا ميقلا

20, ريبمأ 16, ريبمأ 13, ريبمأ 10, ريبمأ 6

, ريبمأ 40, ريبمأ 32, ريبمأ 25, ريبمأ

 و ريبمأ  100,  ريبمأ  80,  ريبمأ  63,  ريبمأ 50

.  ريبمأ  125



ةرغصملا ةرئادلا   عطاوق ىلع بتكت ىتلا تانايبلا

MCB

 



(C60H) زمرلا  -1

CircuitBreaker ModelNumber  

عطاقلل لويدوملا مقر

تاجولا تك ىف عطاقلل يعجرملا و يراجتلا مقرلا وه

ةصاخلا اتاد لا كينكتلا حضوي ىذلا ةعنصملا ةكرشلا

فينصتب ةعنصملا ةكرشلا موقت ثيح    عطاقلا ب

ا رايتلا بسح ىلع تافينصت ةدع ىلإ عطاوقلا

يمس أل

(C) زمرلا -2

TrippingCurve 

لصفلا ىنحنم

عطاقلا ب صاخلا لصفلا ةدحول   يليغشتلا ىنحنملا وه

 C ىنحنملا صاوخل   عطاقلا ىمتني عونلا اذه يفو

يفو عطاقلل يمس األ رايتلا ّارشابم هراوجب بتكيو  

63A هتميق عطاقلا اذه



( 63) زمرلا -3

 CircuitBreaker CurrentRating  

عطاقلل يمس األ رايتلا

  رارمتسإب عطاقلا في رمي نأ نكمي رايت   ىصقأ وهو

  هرئادلا لصف ىف ببستي نأ  نود

(415V~) زمرلا   -4

operatingVoltage 

عطاقلل ليغشتلا دهج

ةقيرطب لمعي يكل عطاقلا ةيلع ممصملا دهجلا وهو

تلوفلا ب ساقيو ةيداعلا ليغشتلا فورظ ىف ةميلس

AC ددرتملا رايتلا ىلع لمعي عطاقلا اذهو

DC رمتسملا دهجلا ىلع لمعت عاونأ دجوت امك



                                                               

(10000) زمرلا -5 

RatedBreakingCapacity 

  رصقلا ( عطق ) لصفل ىصق األ رايتلا

ةرم عطاقلا اهلمحتي يتلا عطقلا ةعسل ةميق ىصقأ وه

ريبم باأل ساقيو اهرايت لصفب موقيو ةدحاو

عطاقلا رابتخإ اهدعب بجي نكلو

( ▪▪▪▪ ) زمرلا -6

  CircuitBreakerPartNumber

   عطاقلا  مقر

ةردقلا ةرئاد يف عطاقلا ميقرت ةباتكل صصخم ناكم

دنع ةيلإ لوصولا ةلوهسل اهميمصتب تمق ىتلا

ةنايصلا ةيلمع



( ةرئاد فصن - ليطتسم فصن - حاتفملا ) زومرلا -7

ElictricalDiagram

عطاقلل يبرهكلا ططخملا  

عطقلا و لصولا ىلا )دللالةل حاتفملا ) زمر

عطقلا ةيصاخ ىلع )دللالةل ليطتسم فصن ) زمر

يرارحلا

عطقلا ةيصاخ ىلع )دللالةل ةرئاد فصن ) زمر

يسيطانغملا

(3 مقر هلخاد عبرم ) زمرلا -8

 Classification

فينصتلا

باطقأ ثالث انهو عطاقلا فينصت





بناج ىلع ةدوجوم نوكت تافيرعتلا ضعب كانهو

عطاقلا



(Ue) زمرلا

عطاقلل ننقملا يليغشتلا دهجلا  

ةقيرطب لمعي يكل عطاقلا ةيلع ممصملا دهجلا وهو

تلوفلا ب ساقيو ةيداعلا ليغشتلا فورظ ىف ةميلس

(Ui) زمرلا

ننقملا لزعلا  دهج

 (3-1) هنيعم ةدمل   عطاقلا هلمحتي دهج ىصقأ وه

فعض فصنو ةرم تلوفلا نوكي امدنع يناوث

kv تلوف وليكلا ب ساقيو Ue ننقملا دهجلا

(Uimp) زمرلا

ننقملا ةمدصلا دهج

ةداع يتأت ويتلا ةيلا علا تايتلوفلل زاهجلا دومص وه

رصقلا ثودح وأ قعاوصلا وأ حتفلا و لفقلا ةجيتن

فاعضأ نم 15  رثكأ نوكتام ةداعو يئابرهكلا

ساقيو ةيناث يليملا ب ةدملا نوكتو ننقملا دهجلا

kv تلوف وليكلا ب



(lcu) زمرلا

رصقلا عطقل ىصق األ رايتلا  

عطاقلا اهلمحتي يتلا عطقلا ةعسل ةميق ىصقأ يهو

kA ريبمأ وليكلا ب ساقيو ةدحاو ةرم

رييغت كلذ دعب بجيو اهدعب عطاقلا رابتخا بجيو

ةيئاوهلا عطاوقلل ةبسنلا ب لخادلا نم تاكاتنوكلا

عطاوقلل ةبسنلا ب ةلماك عطاوقلا رييغتو

miniature ةمنمنملا  

(lcs) زمرلا

رصقلا عطق وا لصفل يليغشتلا رايتلا

اهلمحتي يتلا يهو يهو lcu نم ةيوئم ةبسن يهو  

ثالث هردق نمز اهنيب ةيلا تتم تارم ثالث عطاقلا

kA ريبما وليكلا ب ساقيو قئاقد

تاداز  lcu lcsنم ةبسن تداز :املك ةظح مال

عةيلا رصقلا تارايت لمحت ىلع عطاقلا ةردق اهعم



دعمالتاالنم نم عفري امم تارم ةدع ةميقلا

عطاقلل يضارتف اال رمعلا و ةأشنملل

(CatA ) زمرلا

ةيئاهنلا نماألمحلا برقلا ب اهبيكرت متي عطاوق يه

ايظحل لصفلا ءادأ اهنم بلطيو

ريخأت نمز نود رصقل ا تارايت ريثأت يا

MCB ةنمنملا عطاوقلا ب ةصاخ هذهو  

MCCB ةبلوقملا عطاوقلا عاونا ضعبو

(CatB) زمرلا  

ةيمومعلا تاحوللا يف اهبيكرت متي عطاوق يه

ريخأت نمزب لصفلا ءادأ ءادأ اهنم بلطيو

ريخأت نمزب رصقلا تارايت ريثأت يا

عطاوقلا MCCBو ةبلوقملا عطاوقلا ب ةصاخ هذهو  

ACB ةيئاوهلا



 

  ةدحوبو لماكلا رايتلا  ب رايتلا   عطاق   فينصت متي

ريبم  األ



(A) زمرلا ليدبت متي نكلو

ريشت D)وىتلا Cوا (Bوا زومرلا ب

يظحللا عطقلا ىلإ رايت 

لعجت  وىتلا رايتلل األلق  ةميقلا ىه هذهو

ريخأت نودب عطقلا ب موقي   رايتلا   عطاق

هنع ربعيو (  ةيناث   يلليم (خالل100  ينمز

(In) زمرلا ب





عطاقلا فنص ىلع لدي فرح هذهاأل نم فرح لك

فنص لكو (ABCD) فانصا ةدع دجوت ثيح

: نيعم مادختسا ىلع لدي

ةساسحلا تاقيبطتلا يف مدختسي  (A) فنصلا

تابيكرتلا و كاالةران ةماع تامادختسا  (B) فنصلا

دض ةيامحلا نم ةيلا خلا ةمظن يفاال كلذكو ةيلخادلا

يضر اال بيرستلا

رايت فاعضأ 5 ىلا هيف يظحللا عطقلا رايت لصيو

  ليغشتلا

قاالع رايت اهل يتلا لالمحلا مدختسي  (C) فنصلا

تاكرحملا ك عيلا

رايت فاعضأ 10 ىلا هيف يظحللا عطقلا رايت لصيو

ليغشتلا



قاالععيلا رايت اهل يتلا (D) لالمحلا فنصلا

ةيئابرهكلا تامامصلا التو وحملا لثم يضبن داحو

رايت فعض 20 ىلا هيف يظحللا عطقلا رايت لصيو

ليغشتلا



أطخ  رايت  ىصقأب اضيأ   رايتلا   عطاق   فينصت  متي

عطقي نأ نكمي

يفاأل ةيداصتقإ رثكأ ةزهجأ مادختس إل حمسي اذهو  

ريبك يداصتقإ   عيزوت   ماظن لثم ةمظن

ةرغصملا ةرئادلا عطاوق ليصوت ةقيرط





: ةزيمم عطاوق

gv2 يرارحلا عطا قلا

يسيطانغم وال يرارحلا لصفلا ةيصاخ هل عطاق وه

لمحلا عم بسانتيل يرارحلا لصفلا   ةرياعم نكمي

لمحلا ساسا ىلع يرارحلا عطاقلا رايتخا متي

ريبما ثمال10 لمحلا ناك ولف دوجوملا

نم ريبم طبظاال ةردق هيدل يرارح عطاق رايتخا متي

ريبما 15 5ىلا





قالب تالسم ةطقن عم جمدم يئابرهك قعطا

مكحتلا رئاود يف ةطقنلا هذه نم ةدافتس اال نكميو



و تنرتن ىلعاال اهطبر ةزيم عم ةيئابرهك عطاوق

هريغو بوتب نملاال وا فتاهلا نم اهيف مكحتلا





يردصم نيب يوديلا ليوحتلل ةصاخ MTS عطاوق

ءابرهك

روطلا ةيئانثو روطلا ةيداحأ اهنم دجوي





تاينحنملا عوضومل رثكا حيضوت

  ىمسملا و تاينحنملا ديدحت ىلا جاتحن اذامل

(curves)؟

ليغشت ءدب ةيلمع يف يظحللا قفدتلا يدافتل -

(inrushcurrent) ىمسملا وةدعملا

بحست ليغشتلا ءدب دنع   ةروصلا ب حضاو وه امك

ةتلا حل رايتلا دوعي مث يظحل نوكيب ريبك رايت ةدعملا

اترشابم ةيعيبطلا



بسح ىلع انلاألمحلا ددحي ةيناثلا ةروصلا يفو

ىنحنملا

لا محأو لااألةران محأ يف لمعتسي (B) ىنحنملا

لورتنكلا

و إوالةران تاحول مكحت يف لمعتسي (C) ىنحنملا

ةريغصلا تاكرحملا

تاكرحملا التو وحملا يف لمعتسي (D) ىنحنملا

ةريبكلا



ةثلا ثلا ةروصلا ىفو

فاعضأ 5 3ىلإ Bنم ىنحنم دنع لمحتلا حضوي

عطاقلا رايت

حةلااأل ىف نوكي حر عطاقلا ليغشتلا ةيادب ىف ينعي

رايت نم لقأ نوكي ةيف راملا رايتلا امل دول رفو

فاعضا 5 3ىلإ نم عطاقلا

نم فاعضأ 5 3ىلإ نم نع رايتلا داز ول  نكل

عطاقلا رايت ةميق

تكريس تروش هربتعي حر عطاقلا  



حيضوتلل ثملا

10A هريبماو B ىنحنم عطاق

دودح نمض ىف لخد رايتلا اذا ليغشتلا ةيادب  يف

ربتعي حر عطاقلا لقأ وا ريبما 50 30ىلإ نم

دول رفوا رايتلا

50 30ىلإ نم دودح نمض لخد رايتلا اذا  اما

تروش رايتلا نا ربتعي حر عطاقلا داز وا ريبما

تكريس

عطاقلا رايت فاعضا 10 5ىلإ (C)نم ىنحنملا

عطاقلا رايت فعض 20 10ىلإ (D)نم ىنحنملا

عطاوقلا  ب ةصاخ تاينحنملا هذه ادج ةماه ةظوحلم

قفط ةمنمنملا



MoldedCase ةبلوقملا اآلةيل عطاوقلا -2

CircuitBreakers

:MCCB : اراصتخا ىمستو

عطاوقلا نم يثمالاهت عم ةبلوقملا عطاوقلا هباشتت

لمعلا ةقيرطو صئاصخلا ثيح نم ةرغصملا اآلةيل

عةيلا تاعسب رفوتت ةبلوقملا اآلةيل عطاوقلا إالنأ

ةمظنأ يف مدختستو   ريبمأ  1000 ىلإ لصت رايتلل

. ةردقلل ةطسوتملا عيزوتلا

: ةبلوقملا اآلةيل عطاوقلا تازيم مهأ نمو  

: عاضوأ :اهلثالةث لصفلا عارذ

ON

OFF

Tripped





عم بسانتتل ررقملا   رايتلا   ةرياعمو رييغت ةيناكمإ  

لمحلا ةعيبط

ثيح لصفلا ةيلمع يف ديدج ماظن مدختسي

دلوتملا يئابرهكلا سوقلا نع ةجتانلا   ةقاطلا   مدختست

لصفل لصفلا عارذ ىلع طغض ثادحإ يف

تاسم تلاال



: ةبلوقملا عطاوقلا عاونأ

ىلا باطق ددعاأل ثيح نم ةبلوقملا عطاوقلا مسقنت

: نيعون

3Pole باطقأ ثالةث عطاوق

4Pole باطقأ ةعبرا عطاوق





ىلا رييع تلل ةيلباقلا ثيح نم ةبلوقملا عطاوقلا مسقنتو

: نيعون

رييعتلل ةلباق ريغ عطاوق

رييعتلل ةلباق عطاوق

رييعتلل ةلباق ريغلا ةبلوقملا عطاوقلا

ةنيعم ميق ىلع اقبسم ةطوبظمو ةعنصم عطاوق يه

لصفلا تاينحنم رييغت وا رييعتلل ةلباق ريغ



رييعتلل ةلباقلا ةبلوقملا عطاوقلا

نم نكمي تارايعب ةدوزمو ةعنصم عطاوق يه

max صق اال دحلا ىلا عطاقلا ريبما   ةدايز خالاهل

men االىند دحلا ىلا عطاقلا ريبما ضفخ وا

األمحلا ريبما عم بسانتي امب كلذو

(lr)وا يرارحلا لصفلا ىحنم رييعت نكمي اضيا

امب كلذو (lm) يسيطانغملا لصفلا ىنحنم رييعت

األمحلا ةيصاخ عم بسانتي

 



MCCB ةبلوقملا عطاوقلا زومر ىلع فرعتلا



(compactNSX250H) زمرلا -1

  عطاقلل لويدوملا مقر

تاجولا تك ىف عطاقلل يعجرملا و يراجتلا مقرلا وه

ةصاخلا اتاد لا كينكتلا حضوي ىذلا ةعنصملا ةكرشلا

فينصتب ةعنصملا ةكرشلا موقت ثيح    عطاقلا ب

رايتلا بسح ىلع تافينصت ةدع ىلإ عطاوقلا

يمس األ

(Ui) زمرلا -2

ننقملا لزعلا  دهج

 (3-1) هنيعم ةدمل   عطاقلا هلمحتي دهج ىصقأ وه

فعض فصنو ةرم تلوفلا نوكي امدنع يناوث

kv تلوف وليكلا ب ساقيو Ue ننقملا دهجلا

(Uimp) زمرلا -3

ننقملا ةمدصلا دهج



ةداع يتأت ويتلا ةيلا علا تايتلوفلل زاهجلا دومص وه

رصقلا ثودح وأ قعاوصلا وأ حتفلا و لفقلا ةجيتن

فاعضأ نم 15  رثكأ نوكتام ةداعو يئابرهكلا

ةيناث يليملا ب ةدملا نوكتو ننقملا دهجلا

kv ريبما وليكلا ب ساقيو

(lcs) زمرلا -4

ةبسن يهو رصقلا عطق وا لصفل يليغشتلا رايتلا

ثالث عطاقلا اهلمحتي يتلا يهو  lcu نم ةيوئم

ساقيو قئاقد ثالث هردق نمز اهنيب ةيلا تتم تارم

kA ريبمأ وليكلا ب

تاداز  lcu lcsنم ةبسن تداز :املك ةظح مال

عةيلا رصقلا تارايت لمحت ىلع عطاقلا ةردق اهعم

دعمالتاالنم نم عفري امم تارم ةدع ةميقلا

عطاقلل يضارتف اال رمعلا و ةأشنملل



(lcu) زمرلا -5

رصقلا عطقل ىصق األ رايتلا

عطاقلا اهلمحتي يتلا عطقلا ةعسل ةميق ىصقأ يهو

ةدحاو ةرم

رييغت كلذ دعب بجيو اهدعب عطاقلا رابتخا بجيو

ةيئاوهلا عطاوقلل ةبسنلا ب لخادلا نم تاكاتنوكلا

وأ ةبلوقملا عطاوقلل ةبسنلا ب ةلماك عطاوقلا رييغتو

miniature ةمنمنملا عطاوقلا

(Ue) زمرلا -6

ساقيو ( حاتفملل ليغشتلا (دهج ننقملا مادختس دهجاال

تلوفلا ب

ةقيرطب لمعي يكل عطاقلا ةيلع ممصملا دهجلا وهو

تلوفلا ب ساقيو ةيداعلا ليغشتلا فورظ ىف ةميلس



 ( يرهزلا نوللا ) زمرلا -7

ساقيو يظحللا رصقلا عطق رايت ةعس ىلا زمري

ثيح kA ريبما وليكلا ب

25 ةعس (B)ىلا فرحلا وا رفص األ نوللا زمري

kA

ةعس (F)ىلا فرحلا وا رمح األ نوللا زمريو

36kA

ةعس (N)ىلا فرحلا وا يدامرلا نوللا زمريو

50kA

ةعس (H)ىلا فرحلا وا يرهزلا نوللا زمريو

70kA

ةعس (S)ىلا فرحلا وا رضخ األ نوللا زمريو

100kA

ةعس (L)ىلا فرحلا وا يوامسلا نوللا زمريو

150kA



( حاتفملا ) زمر -8

ةرئادلا عطاق حاتفم ىلا زمري

(IEC/EN60947-2) زمرلا -9

ةيملا علا ةيسايقلا ريياعملا عم قفاوتم عطاقلا نا يا



(NEMAAB1) زمرلا -10

زاهجلا اهعم قفاوتي يتلا ةيسايقلا ريياعملا

 (Icm) زمرلا -11

رصقلا ىلع قيشعتلل ننقملا رايتلا  

(lcw) زمرلا -12

ةريصق ةينمز ةرتفل عطاقلا هلمحتي يذلا ننقملا رايتلا

(ls) زمرلا -13

ءاقتن اال رايت دودح

(In) زمرلا -14

( يمس األ رايتلا ) ننقملا رايتلا  

ةقيرطب لمعي يكل عطاقلا ةيلع ممصملا رايتلا وهو



ريبم باال ساقيو ةيداعلا ليغشتلا فورظ يف ةميلس

(A)

(lo) زمرلا -15

يرارح ) لصفلل ةبسنلا ب عطاقلل ةراتخملا ميقلا ةدايزل

( يسيطانغم وأ

(ln) عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

 (lr) زمرلا -16

يرارحلا لصفلا رايت

(overload) يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

(lo) ةميق برض هدادعاو

نكي مل (ln)اذا عطاقلل يليغشتلا رايتلا برضوأ

(lo) رايع عطاقلا ب



(tr) زمرلا -17

يرارحلا لصفلا ريخأت تيقوت طبظ

 (lm) زمرلا -18

يسيطانغملا لصفلا رايت

(shortcircuit) يسيطانغملا لصفلا ريبما يا

(lr) يرارحلا لصفلا رايت برض هدادعإو

عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض وأ

(lsd) زمرلا -19

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

1.5 نيب حوارتي ام Irغاًبلا دادعإ فعاضم ووه

Ir رايت فاعضأ 10 ىلإ



(tsd) زمرلا -20

يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز طبظ

(li) زمرلا -21

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت

(ln) عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

Isd دادعإ نم ىلعأ li دادعإ نوكي نأ بجي

(Ig) زمرلا -22

ground يضر األ ةكبش ةيامح

 ( دنوارجلا ) يضر األ ةكبش يف  اطخلا دصرل وهو

TNS ةمظنأ PEيف لصوم يف ةلوادتملا

لا) رتوينلا عم لوصوم االثر نوكي امدنع (يا

(tg) زمرلا -23



يضر ةكبش األ ةيامحل لصفلا تقو ريخأت

(I∆n) زمرلا -24

يضر األ برستلا ةيامح ةيساسح طبض

(t∆) زمرلا -25

يضر األ برستلا نم ةيامحلل لصفلا تقو ريخأت  







AC ددرتملا رايتلا (~) زمرلا -26

طقف  AC ددرتملا رايتلا ىلع لمعي عطاقلا نا يا

DC رمتسملا رايتلا (---------) زمرلا -27

DC رمتسملا رايتلا ىلع لمعي عطاقلا نا يا

Hz ددرتلا (Fre) زمرلا -28

Hz6050و ددرتلا ىلع لمعي عطاقلا نا يا

لالراذن نايب ةبمل (alarm) زمرلا -29

90%نم ىلا يرارحلا لصفلا رايت لص ي امدنع

ةبمللا ءيضت عطاقلا اهيلع طوبظمل ا ةردق لا

%105 ىلا يرارحلا لصفلا رايت لص ي امدنعو

ةبمللا ءيضت عطاقلا اهبلع طوبظملا ةردق نملا

ضيمو لكشب

متت مل اذا عطاقلا لصفي فوس ليلق تقوب اهدعب



ةلكشملا ةجلا عم

(test-trip) زمرلا -30

عطاقلا سالةم رابتخ ال هيلع طغظلا متي حاتفم وه

عارذ ناك حلا يف عطاقلا لصف خالهل نم نكميو

هكيرحتل مزع ىلا جاتحي عطاقلا

(CatA ) زمرلا -31

ةيئاهنلا نماألمحلا برقلا ب اهبيكرت متي عطاوق يه

ايظحل لصفلا ءادأ اهنم بلطيو

نكمي وال ريخأت نمز نود رصقلا تارايت ريثات يا

لصفلا نمز ةرياعم

مكارتلا ةطساوب ةيئاقتن اال قيقحت اهنم رظتني وال

ينمزلا

MCB ةنمنملا عطاوقلا ب ةصاخ هذهو  

MCCB ةبلوقملا عطاوقلا عاونا ضعبو



(CatB) زمرلا -32 

ةيمومعلا تاحوللا يف اهبيكرت متي عطاوق يه

ريخأت نمزب لصفلا ءادأ اهنم  بلطيو

ةرياعم نكميو ريخأت نمزب رصقلا تارايت ريثأت يا

لصفلا نمز

مكارتلا ةطساوب ةيئاقتن اال قيقحت اهنم رظتنيو

ينمزلا

عطاوقلا MCCBو ةبلوقملا عطاوقلا ب ةصاخ هذهو  

ACB ةيئاوهلا

يسيطانغملا لصفلا رايت ةعس (N) زمرلا -33

ةيساسأ

يسيطانغملا لصفلا رايت ةعس (H) زمرلا -34

عةيلا

يسيطانغملا لصفلا رايت ةعس (L) زمرلا -35

ادج عةيلا









ةمهم تاحيضوت

بlcsيف معدملا lcu ماظنو lcu ماظن نيب قرفلا

عطاوقلا

Icu:وأال

تكريس تروش ةيلع ثدحي نكمم عطاقلا نأ ينعت

3 تقو مهنيب نوكي نا بجي نكلو نيتيلا تتم نيترم

قئاقد

عطاقلل رابتخا لمع اهدعب بجيو  

قئاقد 3 رظتنت المز تكريس تروش ثدح  ول ينعي

ليزت ام نودب ىرخأ ةرم عطاقلا تعفر ول اهدعبو

اترشابم لصفيو لصوي حر عطاقلا تروشلا

فشكت ) عطاقلل رابتخ معال بجي كلذ دعب نكلو  



ابلا غو تاكاتنوكلا ىلع فشكلا )و لزاوعلا ىلع

عطاقلا رييغت متيس

:IcnواIcu  ماظن نوناق

Icn=O-t-CO

O=open 

تروشلا ببسب لصف وأ حتف عطاقلا ينعي

T=time

تروشلا دعب عطاقلا ليغشتل تقو راظتنا ينعي

ىرخأ ةرم ليصوتلل قئاقد  3 هتدم  

CO=close-open

لصفو هيليغشت وامت هيلصوت مت عطاقلا ينعي  

اترشابم



Ics  ايناث

ث تكريس تروش ةيلع ثدحي نكمم عطاقلا نا ينعت

ةمدخلا لخديسو قئاقد 3 مهنيب ةيلا تتم تارم الث

ىرخأ ةرم

تناك ةبسنلا تداز املكو lcu نم ةئملا ب ةبسن يهو

رثكأ ليغشتلا تارم



قئاقد 3 رظتنت المز تكريس تروش ثدح ول ينعي

ليزت ام نودب ىرخأ ةرم عطاقلا تعفر ول اهدعبو

اترشابم لصفيو لصوي حر عطاقلا تروشلا

واال اهلح بجي ةلكشم دجوي هنا تدكأت االن تناو

ليغشتلا و ليصوتلا عطاقلل نكمي ةلكشملا لح دعبو

هل تارابتخا يا نودب

lcs ماظن نوناق

Ics=O-t-CO-t-CO

O=open

تروشلا ببسب لصف وأ حتف عطاقلا ينعي

T=time

3 تروشلا دعب عطاقلا ليغشتل تقو راظتنا ىنعي

ىرخأ ةرم ليصوتلل قئاقد



CO=close-open

لصفو ةيليغشت وامت هليصوت مت عطاقلا ينعي  

اذكهو اترشابم



رايعلا ةيصاخ

NeutraProtection

لا رتوينلا ةيامح

لكاشم ىلا يدؤي لا رتوينلا طوقس نا مولعملا نم

روطلا ثلاالةيث رئاود يف ةصاخو تادعملا يف فلتو

نع لماك لكشب ينغتسن نكمم تقولا سفن يفو

يف وا روطلا ثالةيث تاكرحملا يف لا رتوينلا

ةنزاوتملا األمحلا

عطاوقلا يف لا رتوينلا ةيامح تءاج انه نمو

: تارايخ ثالث اهلو ةبلوقملا

ةيامح نودب لا رتوينلا -1

ةيامح فصنب لا رتوينلا -2

ةلماك ةيامحب لا رتوينلا -3



عطاوقلا يف لا رتوينلا ةيامح رايع طبظ ةقيرط

رديانش ةكرام

ثالثحاالت: رايعلل

1-4p3d

ةيامح نودب لا رتوينلا

2-4p3d+N/2

ةيامح فصنب لا رتوينلا

3-4p4d

ةلماك ةيامحب لا رتوينلا





عطاوقلا يف لا رتوينلا ةيامح رايع طبظ ةقيرط

:abb ةكرام ةبلوقملا

: ناحاتفم رايعلل

: ناتيعضو هلو االلو حاتفملا

off االلو عضولا

ةيامح نودب لا رتوينلا

on يناثلا عضولا

ةيامحب لا رتوينلا

: ناتيعضو هل اضيا يناثلا حاتفملا

%50 األلو عضولا

ةيامح فصنب لا رتوينلا

%100 يناثلا عضولا

ةلماك ةيامحب لا رتوينلا





يروفلا لصفلا ةيصاخ

Instantaneous

(li) هيلإ زمريو

لصفلا رايت لودج بناجب ةدوجوم اهنأ نوالظح

lsd ريخأت نمزب يسيطانغملا

رايتلا لوصو حةلا يف هنا اهتفيظو ةيصاخلا هذهو  

اترشابم عطاقلا لصفي اهيلا

عطاقلا تارايع لك لهاجتي حر ينعي

يليغشتلا رايتلا ب هبرضب نوكت هباسح ةقيرطو

ln عطاقلل



ثملا:

ىلع ةطوبظم تارايعلا تناك اذا

In=1000A

Ir=0.95

Isd=4

tsd=0.3

Ii=4

يرارحلا لصفلا رايت باسحل

Ir=×ln

Ir=0.95×1000=950A

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت باسحل

Isd=×lr

Isd=4×950=3800A



يروفلا لصفلا رايت باسحل

Ii=×ln

Ii=4×1000=4000A

لصفيس ريبما 4000 ىلإ رايتلا لوصو حلا يف اذا

اترشابم   عطاقلا

0.3 ىلع ةطوبظملا tsdو تقو لهاجتيسو  

عضن   يروفلا لصفلا ةفيظو يغلن نا اندرا اذاو

off ىلع li رايعلا

ةمهم ةظح مال

Isd دادعإ نم ىلعأ li دادعإ نوكي نأ بجي





I∆n رايعلا   ةيصاخ lg  و رايعلا ةيصاخ

امهنيب قرفلا و ةبلوقملا عطاوقلا ب ةدوجوملا

Groundfaultprotection

and

earthleakageprotection

( lg) رايعلا ةيصاخ

Groundfaultprotection

يضر األ ةكبش ةيامح  

( دنوارجلا ) يضر يف األ اطخلا دصرل وهو

TNS ةمظنأ PEيف لصوم يف ةمدختسملا

لا) رتوينلا عم لصوم االثر نوكي امدنع (يا



(I∆n) رايعلا ةيصاخ

earthleakageprotection

يضر األ برستلا ةيامح  

يضر األ برستلا ةيامح ةيساسح طبض يأ

نيب قرفلا مهفن نا الدبانل عوضوملا مهفن يكلو

واإلثر يضر األ



Ground يضر األ

دلوملا لا رتوين وا لوحملا لا رتوين ىلا لصوي -1

نع دهجلا ةلا زإو تادعملا ةيامحل مدختسي -2

نازت مدعاإل حةلا يف لا رتوينلا

Earth اإلثر

تادعملا وا دلوملا وا لوحملا مسج ىلا لصوي -1

ةمدصلا بنجتو صاخش األ ةيامحل مدختسي -2

ةيئابرهكلا



(lg) رايعلا طبظ ةقيرط

فورح انايحأو ماقرا lg رايعلا عم انايحا مدختسي

ماقر األ مادختسا دنع

- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9

يف هبرضب يضر يفاأل أطخلا رايت باسح متي

ln عطاقلل يليغشتلا رايتلا

Ig=×ln

400 يواسي ln عطاقلل يليغشتلا رايتلا ناك اذا

ثمال ريبمأ

رايت ةميق نوكيف -2 ىلع lg رايعلا طبظ مت اذاف

ريبمأ 80 يواست يضر يفاأل أطخلا

0.2×400=80



فورحلا مادختسا دنع

A B C D E F J H

لقأ وأ يواسي   عطاقلل In يليغشتلا رايتلا ناك اذا

  ريبما 400 نم

يليغشتلا رايتلا برضي A ىلع رايعلا طبظ مت  اذاف

يفاأل أطخلا رايت ةميق نوكيف 0.3 lnيف عطاقلل

ريبمأ 120 يواسي يضر

Ig=A×ln

A=0.3

0.3×400=120

يقاب ةفرعم اننكمي A ىلع ثملا انفرع ام دعب اعبطو

قفرملا لودجلا نم فورحلا

1200 ةياغل ريبمأ 400 نم ربكا عطاقلا ناك اذا امأ

ريبمأ



يليغشتلا رايتلا برضي A ىلع رايعلا طبظ مت ولف

يفاأل أطخلا رايت ةميق نوكيف  0.2 ln يف عطاقلل

ريبمأ 240 يواست يضر

Ig=A×ln

A=0.2

0.2×1200=240

يقاب ةفرعم اننكمي A ىلع ثملا انفرع ام دعب اعبطو

قفرملا لودجلا نم فورحلا

ريبما 1200 نم ربكا عطاقلا ناك اذا امأ

أطخلا رايت ةميق نوكيف A ىلع رايعلا طبظ مت  اذاف

ريبمأ 500 يواسي يضر يفاأل

يقاب ةفرعم اننكمي A ىلع ثملا انفرع ام دعب اعبطو

قفرملا لودجلا نم فورحلا





(I∆n) رايعلا طبظ ةقيرط

ماقرا  (I∆n)  رايعلا  عم مدختسي

-5 1 2 3 5 7 10 20 30

-5 ىلع (I∆n) رايعلا طبظ مت اذاف  

ريبمأ يلم 50 يواسي بيرستلا رايت ناف

   I∆n-5=50mA

30 ىلع (I∆n) رايعلا طبظ مت اذاو

ريبمأ 30 يواسي بيرستلا رايت ناف

   I∆n30=30A



عطاوقلا CatA و CatBيف نيب قرفلا

ةيبرهكلا

ةيملا علا تافصاوملا بسح

IEC60947-2

CatA:واال

ددحملا رايتلا ىلإ تكريس تروشلا رايت لصي امدنع

ينمز ريخأت يا نودب اترشابم عطاقلا لصفي عطاقلل

ينمزلا ريخأتلا ةرياعم نكمي وال



CatB ايناث

ددحملا رايتلا ىلإ تكريس تروشلا رايت لصي امدنع

لصفي ال عطاقلا

ديدج فريكب ينمز ريخأت ةلحرم ىف لخديو رظتني  



ةيئاقتن لاselectivity وااال ىمستو  lcw وهو

لصفي اهدعب ةيناث دحاو ىلإ ريخاتلا تقو لصي  دقو

عطاقلا

 و ةلكشملا هدنع دوجوملا االرخ عطاقلا لصفي مل اذإ

اهب دوجوملا ةرئادلا لصفل يا لصفلا ب فلكملا

ناكملا يف ةيمومعلا ةرئادلا نع ةلكشم

 





ةبلوقملا عطاوقلا ضعب زومر ىلع فرعتلا

MCCB

: اهطبظ ةقيرطو

160A يمس اال هرايت Himel ةكرام بلوقم   عطاق

: رييعتلل لباق ريغ

هلمحتي يذلا ىصق اال دهجلا وهو لزعلا دهج -1

(Ui800v) عطاقلا يناوث 3 1ىلا نم ةينمز ةرتفل

(Uimp8kv) ةمدصلا دهج -2

(Ue400/415v) عطاقلل يليغشتلا دهجلا -3

 (Icu35kA)  رصقلا رايت عطق ةعس -4

عطق وا لصفل يليغشتلا رايتلا -6

(lcs21kA)  رصقلا

يظحللا لصفلا رايت ةميق -7

رايتلا برض 10 (li10in)يا يسيطانغملا

ريبما 1600 وهو   يليغشتلا

10×160=1600A



هيلع لمعي يذلا ددرتلا -8

(Fre50/60Hz)  عطاقلا  

زتره 50و60 ددرت ىلع لمعي يا

 

(ln160A)  عطاقلل يليغشتلا رايتلا -9

(c ةجرد F50) ةيليغشتلا ةرارحلا ةجرد -10

رصقلا تارايت ريثات نا  (CatA)يا زمرلا -11

ريخأت نمز نود

ريياعم يهو (IEC/EN60947-2) زمرلا -12

ةيسايق

ةيلودلا ريياعملا عم قفاوتم يا

حاتفم وهو (PUSHTOTRIP)  زمرلا -13

عطاقلا رابتخا خالهل نم نكمي





يمس اال هرايت رديانش ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل 100A/70 لباق

وهو: دحاو رايع ىلع يوتحي

يرارحلا لصفلا رايت رايع (Ir) رايع

(Ui690v) لزعلا 1-دهج

(Uimp8kv) ةمدصلا 2-دهج

:(Ue) يليغشتلا دهجلا -3

:(lcu) رصقلا رايت عطق ةعس -4

:(lcs) رصقلا رايت لصفل يليغشتلا رايتلا -5



lcu70KA    Ics 70kA      ~240/220

lcu36kA      lcs36kA        ~415/380

lcu36kA    lcs18kA                ~440

(Hz60/50) عطاقلا هيلع لمعي يذلا ددرتلا -6

ريخأت نمز نود يسيطانغملا لصفلا رايت ريثات -7

(CatA)

(CVS100F) فينصتلا و يراجتلا مقرلا -8

رصقلا عطق   رايتةعس ىلا زمري رمح األ نوللا -9

8KA يهو يظحللا

ريياعملا عم قفاوتم -10

(IEC/EN60947-2) ةيسايقلا



70 (Ir)نم يرارحلا لصفلا رايت رايع -11 

ريبما 100 ةياغل ريبما

A100 90  80 70 

800A يسيطانغملا لصفلا 12-رايت

.(PUSH TOTRIP) رابتخ اال حاتفم -13





250A يمس األ هرايت SSPD ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل  لباق

: امهو نيرايع ىلع يوتحي

يرارحلا لصفلا رايت طبظل (lr)  رايعلا -1

(overload) يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

(ln) زاهجلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعاو

ريبمأ 250 هتميق انهو

يسيطانغملا لصفلا رايت ميق طبظل (lm) رايعلا -2

(shortcircuit) يسيطانغملا لصفلا ريبما يا

هتميق انهو (ln) يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

ريبمأ 250



 ثملا:

0.8 ىلع  (Ir) رايع انطبظ اذا

ريبما 200 يواسي يرارحلا لصفلا رايت ناف

Ir×In

0.8×250=200A

7 ىلع (Im) رايع انطبظ اذاو

ريبما 1750 يواسي يسيطانغملا لصفلا رايت ناف

Im×In

1750A=250×7





ةظح مال

(Ir  Im) نيرايع يوتحت ةبلوقم عطاوق دجوي

باسح نودب ةيقيقح اهيف ميقلا



800A يمس األ هرايت ABB ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل  لباق

: امهو نيرايع ىلع يوتحي

رايتل تقو  طبظل (lth40)وا(l1)  رايعلا -1

يرارحلا لصفلا

(overload) يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

: تارايتخا  هلوثالث

ريبمأ 800 لداعيو MAX

ريبمأ 680 لداعيو MED

ريبمأ 560 لداعيو MIN

يسيطانغملا لصفلا رايت ميق طبظل (l3) رايعلا -2

(shortcircuit) يسيطانغملا لصفلا ريبما يا

: تارايتخا هلوثالث

ريبمأ 8000 لداعيو MAX

ريبمأ 6000 لداعيو MED



ريبمأ 4000 لداعيو MIN

وهو يراجتلا مقرلا (SACET6N800) زمرلا

ةعنصملا ةكرشلا ب صاخ

690v(Ue) يليغشتلا دهجلا

1000v(U) لزعلا دهج

8kv(Uimp) ةمدصلا دهج

عم قفاونم عطاقلا (IEM60947-2) زمرلا

ةيملا علا ريياعملا

ةئملا ب يليغشتلا رايتلا ةبسن (lcu%lcs) زمرلا

kA ريبمأ وليكلا ب ساقتو ىصق األ رايتلا ةبسن نم

رييعتلل لباق عطاقلا (CATB) زمرلا

50 ددرت ىلع لمعي عطاقلا (~60Hz-50) زمرلا

زتره و60



AC ددرتملا رايتلا

Ue230    400/415    440  500   690

Icu70         36               30    25    20

Ics 100      100           100  100   75

DO رمتسملا رايتلا

Ue    500      750

Icu    20        16

Ics     100     75





يمس اال هرايت رديانش ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل 250A/100لباق

: يهو تارايع ىلعثالث يوتحي

ليغشت دارملا رايتلا ةميق طبظل (lo) رايعلا -1

هيلع عطاقلا

(ln) يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

يرارحلا لصفلا رايت ميق طبظل (lr) رايعلا -2

(overload) يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

(lo) ةميق برض دادعإو

يسيطانغملا لصفلا رايت ميق طبظل (lm) رايعلا -3

(shortcircuit) يسيطانغملا لصفلا ريبما يا

(lr) ةميق برض هدادعإو  



ثملا:

ريبما 150 ىلع عطاقلا ليغشت ديرن

0.7 ىلع (lo) رايعلا انطبظ اذا

ريبمأ ي150 واست Io ةميق ناف

Io×In

0.6×250=150A

0.9 ىلع (Ir) رايعلا انطبظ اذاف

ريبما ي135 واسي يرارحلا لصفلا رايت ناف

Ir×Io

0.9×150=135A

9 ىلع (Im) رايعلا انطبظ اذاو

ريبما ي1215 واسي يسيطانغملا لصفلا رايت ناف

Im×lr

9×135=1215A







يمس اال هرايت رديانش ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل 250A/100لباق

: يهو تارايع ىلعثالث يوتحي

ليغشت دارملا رايتلا ةميق طبظل (lo) رايعلا -1

هيلع عطاقلا

(ln) يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

يرارحلا لصفلا رايت ميق طبظل (lr) رايعلا -2

(overload) يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

(lr) ةميق برض هدادعإو

يسيطانغملا لصفلا رايت ميق طبظل (Isd) رايعلا -3

ريخأت نمزب

short) يسيطانغملا لصفلا نمز  ريخأت يا

(circuit

(lr) ةميق برض هدادعإو  



ثملا:

ريبما 225 ىلع عطاقلا ليغشت ديرن

0.9 ىلع (lo) رايعلا انطبظ اذا

225 يواست Io ةميق ناف

Io×In

0.9×250=225A

0.85 ىلع (Ir) رايعلا انطبظ اذاف

ريبما 191.25 يواسي يرارحلا لصفلا رايت ناف

Ir×Io

0.85×225=191.25A

9 ىلع (Isd) رايعلا انطبظ اذاو

1721.25 يواسي يسيطانغملا لصفلا رايت ناف

ريبما

Isd×lr

9×191.25=1721.25







400A يمس اال هرايت ABB ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل لباق

يهو تارايع عبرا ىلع يوتحي

(L)األلو رايعلا

(overload) يرارحلا لصفلا رايت رايع وهو

 (I1) زمرلا

يرارحلا لصفلا رايت طبظل وهو

(t1) زمرلا

يرارحلا لصفلا ريخأت تيقوت طبظل وهو

: ناتيعضو هلو يناثلا رايعلا

(S):األلو عضولا

short) يسيطانغملا لصفلا رايت رايع وهو  

 (circuit



(I2) زمرلا

يسيطانغملا لصفلا رايت طبظل و وه

(t2) زمرلا

  يسيطانغملا لصفلا ريخأت طبظل وهو

(l): يناثلا عضولا

يئاقتن اال يروفلا يسيطانغملا لصفلا طبظل وهو

(l3) زمرلا

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت طبظل وهو

يئاقتن اال

(t3) زمرلا

اال يروفلا يسيطانغملا لصفلا ريخأت طبظل وهو

يئاقتن



(N) ثلا ثلا رايعلا

لا رتوينلا ةيامح طبظل وهو

(on) زمرلا

ةيامحب لا رتوينلا يا

(off) زمرلا

ةيامح نودب لا رتوينلا يا

(%50) زمرلا

ةيامح فصنب لا رتوينلا يا

(%100) زمرلا

ةلماك ةيامحب لا رتوينلا يا

يرارحلا لصفلل (l1) رايع طبظ ةيفيك  

ةنيعم ةميق حاتفم لكل حيتافم عبرأ l1 رايعلل



1=0.04

2=0.08

3=0.16

4=0.32

I1=Inx(0.4+Σ)

I1=400×(0.04+0.08+0.16+0.32)

ديرن ةميق يأ  لا خدا نكمي ثيح  

نوكي off فاقي ىلعاال حيتافم األعبر انعضو ولف

ريبمأ 160 يرارحلا لصفلا رايت ةميق

 I1=400x0.4=160A

نوكي  on ليغشتلا ىلع حيتافم األعبر انعضو ولو

ريبمأ 400 يرارحلا لصفلا ةميق

 I1=400x(0.4+0.04+0.08+0.16+0.32)

=400A                  



(t1) رايعلا طبظ ةيفيك  

دحاو حاتفم t1 رايعلل

يرارحلا لصفلا نمز نوكي  on ىلع عضو اذا

ةيناث 3 يواسي

يرارحلا لصفلا نمز نوكي off ىلع عضو اذاو

ةيناث 12 يواسي

يسيطانغملا لصفلل (l3واl2) رايع طبظ ةيفيك

I2=InxΣ

I2=400×(1+1.5+2+5.5)

ديرن ةميق يأ لا خدا نكمي ثيح  

لصفي رصقلا رايتل ةميق لقأ نوكي نأ نكمي يأ

ريبمأ 400 يه عطاقلا اهدنع

I2=400×1=400A

ريبمأ يه4000 اهدنع لصفي ةميق ربكأ  و

I2=400×10=4000A



(t3واt2) رايعلا طبظ ةيفيك  

  دحاو حاتفم t2 رايعلل  

يسيطانغملا لصفلا نمز نوكي on ىلع عضو اذإ

ةيناث يلم 0.1 يواسي

لصفلا نمز نوكي off ىلع عضو  اذاو

ةيناث يلم 0.25 يواسي يسيطانغملا









يمس األ هرايت رديانش ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل لباقريبمأ 630/400

: يهو تارايع ينامث ىلع يوتحي

ةبسنلا ب عطاقلل ةراتخملا ميقلا ةدايزل (lo) رايعلا -1

( يسيطانغم / يرارح ) لصفلل

(ln) يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

يرارحلا لصفلا رايت ميق طبظل (lr) رايعلا -2

(overload) يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

(lr) ةميق برض هدادعإو

(tr) زمرلا -3

يرارحلا لصفلا ريخأت تيقوت طبظ



(lsd) زمرلا -4

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

1.5 نيب حوارتي ام Ir،غاًبلا دادعإ فعاضم ووه

Ir رايت فاعضأ 10 ىلإ

(tsd) زمرلا -5

يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز طبظ

(li) زمرلا -6

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت

(ln) عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

Isd دادعإ نم ىلعأ li دادعإ نوكي نأ بجي

(Ig) زمرلا -7

( دنوارجلا ) يضر األ ةكبش ةيامح



 ( دنوارجلا ) يضر األ ةكبش يف  اطخلا دصرل وهو

TNS ةمظنأ PEيف لصوم يف ةلوادتملا

لا) رتوينلا عم لوصوم االثر نوكي امدنع (يا

(tg) زمرلا -8

يضر ةكبش األ ةيامحل لصفلا تقو ريخأت

ثملا:

ريبما 500 ىلع عطاقلا ليغشت ديرن

0.8 ىلع (lo) رايعلا انطبظ اذا

ريبمأ 504 يواست Io ةميق ناف

Io×In

0.8×630=504A

0.85 ىلع (Ir) رايعلا انطبظ اذاف

ريبما 382.5 يواسي يرارحلا لصفلا رايت ناف

Ir×Io

0.85×504=428.4A



4 ىلع (tr) رايعلا انطبظ اذاو

عافترا دعب يناوث 4 دعب لصفي فوس عطاقلا ناف

هيلع طوبظملا دحلا ىلا يرارحلا لصفلا رايت

5 ىلع (Isd) رايعلا انطبظ اذاو

ريبمأ 2520 يواسي يسيطانغملا لصفلا رايت ناف

Isd×lr

5×504=2520A

off0.3 ىلع (tsd) رايعلا انطبظ اذاو

قفرملا لودجلا بسح يواسي off 0.3 نا ثيح

ةيناث يلم 320

ةماه ةظح مال

on ىلع طبظلا نوكي نأب يصوت ةعنصملا ةكرشلا

لصفلا رايت 6ناف ىلع (li) رايعلا انطبظ اذاف

ريبمأ ي3024 واسي يروفلا يسيطانغملا

6×504=3024A



ةظح مال

(lsd) طبظ نم ىلعأ  (li) طبظ نوكي نا بجي

0.6 ىلع (lg) رايعلا انطبظ اذاو

ي واسي يضر األ ةكبش يف بيرستلا رايت ناف

ريبمأ 302.4

0.6×504=302.4

off0.1 ىلع (tg) رايعلا انطبظ اذاو

قفرملا لودجلا بسح يواسي off0.1 نا ثيح

ةيناث يلم 140





250A يمس اال هرايت ABB ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل لباق

يهو تارايع عبرا ىلع يوتحي

(L)األلو رايعلا

(overload) يرارحلا لصفلا رايت رايع وهو

 (I1) زمرلا

يرارحلا لصفلا رايت طبظل وهو

(t1) زمرلا

يرارحلا لصفلا ريخأت تيقوت طبظل وهو

(S) يناثلا رايعلا

short) يسيطانغملا لصفلا رايت رايع وهو  

 (circuit

(I2) زمرلا

يسيطانغملا لصفلا رايت طبظل و وه



(t2) زمرلا

  يسيطانغملا لصفلا ريخأت طبظل وهو

(l) ثلا ثلا رايع لا

يئاقتن اال يروفلا يسيطانغملا لصفلا طبظل وهو

(l3) زمرلا

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت طبظل وهو

يئاقتن اال

(t3) زمرلا

يروفلا يسيطانغملا لصفلا ريخأت طبظل وهو

يئاقتن اال

(G) عبارلا رايعلا

يضر اال برستلا رايت طبظل وهو

(l4)  زمرلا

يضر اال برستلا رايت ةيساسح طبظل وهو  



(t4) زمرلا

يضر األ برستلا نم لصفلا ريخات طبظل

يرارحلا لصفلل (l1) رايع طبظ ةيفيك  

ولك ةيعضو 15 اهل حيتافم عبرأ l1 رايعلل

ةنيعم ةميق اهل ةيعضو

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا

I1=Inx(0.4+Σ)

(t1) رايعلا طبظ ةيفيك  

ةيعضو لكل تايعضو 4 امهلو ناحاتفم t1 رايعلل

ةنيعم ةميق



يسيطانغملا لصفلل (l2) رايع طبظ ةيفيك

لكل تايعضو 8 اهلو حيتافم l2ثالث رايعلل

ةنيعم ةميق ةيعضو

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا

I2=Inx(Σ)

(t2) رايعلا طبظ ةيفيك  

حيتافم t2ثالث رايعلل  

ةيعضو لكل تايعضو 4 يناثلا األلوو ناحاتفملل

ةنيعم ةميق

: ناتيعضو ثلا ثلا حاتفمللو

نمز نود يسيطانغملا لصفلا األىلو ةيعضولا

ريخأت

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا ةيناثلا ةيعضولا



يسيطانغملا لصفلل (l3) رايعلا طبظ ةيفيك  

يئاقتن اال يروفلا

لكل تايعضو 8 اهلو حيتافم (l3)ثالث رايعلل

ةنيعم ةميق ةيعضو

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا

I3=Inx(Σ)

ةمهم ةظح مال

دادعإ نم ربكا (l3) رايعلا دادعإ نوكي نا بجي

(l2) رايعلا

رايت ةيساسح طبظل وهو (l4) رايعلا طبظ ةيفيك

يضر األ برستلا

لكلو تايعضو 8 اهلو حيتافم (l4)ثالث رايعلل

ةنيعم ةميق ةيعضو



رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا

I4=Inx(Σ)

(t4) رايعلا طبظ ةيفيك

ةيعضو لكل تايعضو 4 امهلو ناحاتفم t4 رايعلل  

ةنيعم ةميق

(N)لا رتوينلا ةيامح رايع طبظ ةيفيك

: ناحاتفم رايعلل

: ناتيعضو هلو االلو حاتفملا

off االلو عضولا

ةيامح نودب لا رتوينلا

on يناثلا عضولا

ةيامحب لا رتوينلا



: ناتيعضو هل اضيا يناثلا حاتفملا

%50 األلو عضولا

ةيامح فصنب لا رتوينلا

%100 يناثلا عضولا

ةلماك ةيامحب لا رتوينلا



InN=%l



Micrologic ةيامحلا  و مكحتلا ةدحو ىلع فرعتلا

Micrologic ةيامحلا و مكحتلا تادحو مدختست

كلذو compactNS زارط عطاوقلا عاونأ عم

ريبمأ 3200 ةياغلو ريبمأ نم630



Micrologic ةيامحلا و مكحتلا ةدحو مسقنت

:  عاونأ عبرأ ىلا ةيامحلا ددع ثيح نم

2.0

5.0

6.0

7.0



:2.0 عونلا

نيتيساسا نيتيامح ىلع يوتحي  

overload ةدئازلا ةلومحلا نم ةيامحلا

shortcircuit تكريس تروشلا نم ةيامحلا و

تارايع ىلعثالث يوتحي  و

( lr  tr lsd ): يهو

:5.0 عونلا

تايامحلا يف ةيئاقتن اال ةيناكم ىلعاال يوتحي

تارايع سمخ ىلع   يوتحيو

 (lr tr lsd tsd  li ): يهو

:6.0 عونلا

تايامحلا يف ةيئاقتن اال ةيناكم ىلعاال يوتحي

يضر األ ةكبش لطع دض ةيامحلا و



تارايع عبس ىلع 6.0 عونلا يوتحيو

(lr tr lsd tsd li lg tg): يهو

:7.0 عونلا

تايامحلا يف ةيئاقتن اال ةيناكم ىلعاال يوتحي

يضر األ بيرستلا دض ةيامحلا و

تارايع عبس ىلع 7.0 عونلا يوتحيو

(Ir tr  lsd  tsd li I∆n  ∆t ): يهو







Micrologicنم ةيامحلا و مكحتلا ةدحو مسقنتو

: عاونا عبرأ ىلا تاسايقلا ثيح

A=ammeter

P=powermeter

H=harmonicmeter

noindication



:A عونلا

رتيمما ىلع يوتحي

(EوA) نيعون ىلا مسقنيو

راملا رايتلا لثم ةروص لك يف رايتلا ضرع اهنكمي

يضر اال بيرستلا رايتو يضر األ رايتو تازافلا يف

رايت لك اهيلا لصو ميق ىصقأ حضوت امك

و ريبم لأل طبظلا نكميو لا لألطع نيبمب ةدوزم يهو

ةلوهسب نمزلا

:P عونلا

رتيم رواب ىلع يوتحي

ناكم باال هناف ةقباسلا تازيملا رفاوت بناجب

عفةلاو ريغلا ةلاو عفلا ةردقلا و دهجلا ضارعتسا

ددرتلا و ةقاطلا و ةيرهاظلا

ادامتعأ األمحلا فيفختو بجحب موقت نا نكمي امك

ةردقلا وا رايتلا ىلع



و تقولا لاب األطع ليجستب تادحولا هذه موقت

لطعلا عونو خيراتلا

موقتو ضافخنا وا عافترا دنع ةراشا ءاطعأب موقت

ةردقلا نايرس هاجتا وا تازافلا ساكعنا نايبب

:H عونلا

رتيم كينومراه ىلع يوتحي

نيزارطلا نم لك يف ةقباسلا تازيملا رفاوت بناجب

اهريثأت ىدمو تايقفاوتلل ةقيقد ميق يطعت يهف AP

ةيبرهكلا تاجوملا لكش ىلع

:noindication عونلا

رتيمما ىلع يوتحي ال





Micrologic مكحتلا و ةيامحلا ةدحو طبظ ةقيرط  

2.0A عونلا طبظ ةقيرط

ثمال ضرفنل

0.7 ىلع (lr) رايعلا طبظ مت

3 ىلع (lsd)  رايعلا طبظو

1 ىلع (tr) رايعلا طبظو

ln=2000A

عطاقلل يمس األ رايتلا  

Ir=0.7×ln=1400A

يرارحلا لصفلا رايت

Isd=3×lr=4200A

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت



tr=1second

ةيناث 1 يرارحلا لصفلا ريخأت نمز



5.0A عونلا طبظ ةقيرط

ثمال ضرفنل

0.7 ىلع (lr) رايعلا طبظ مت

2 ىلع (lsd)  رايعلا طبظو

3 ىلع (li) رايعلا طبظو

1 ىلع (tr) رايعلا طبظو

on0.2 ىلع (tsd) رايعلا طبظو

ln=2000A

عطاقلل يمس األ رايتلا  

Ir=0.7×ln=1400A

يرارحلا لصفلا رايت



Isd=2×lr=2800A

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

Ii=3×ln=6000A

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت

tr=1second

ةيناث 1 يرارحلا لصفلا ريخأت نمز

tsd=0.2second

ةيناث 20يلم يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز





6.0A عونلا طبظ ةقيرط

ثمال ضرفنل

0.7 ىلع (lr) رايعلا طبظ مت

2 ىلع (lsd)  رايعلا طبظو

3 ىلع (li) رايعلا طبظو

B ىلع (lg) رايعلا طبظو

1 ىلع (tr) رايعلا طبظو

on0.2 ىلع (tsd) رايعلا طبظو

on0.2 ىلع (tg) رايعلا طبظو

ln=2000A

عطاقلل يمس األ رايتلا  

Ir=0.7×ln=1400A

يرارحلا لصفلا رايت



Isd=2×lr=2800A

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

Ii=3×ln=6000A

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت

B-lg=640A

يضر األ ةكبش لطع رايت

tr=1second

ةيناث 1 يرارحلا لصفلا ريخأت نمز

tsd=0.2second

ةيناث 20يلم يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز

tg=0.2second

يضر األ ةكبش يف برستلا نم لصفلا ريخأت نمز

ةيناث 20يلم





7.0A عونلا طبظ ةقيرط

ثمال ضرفنل

0.7 ىلع (lr) رايعلا طبظ مت

2 ىلع (lsd)  رايعلا طبظو

3 ىلع (li) رايعلا طبظو

1 ىلع (I∆n) رايعلا طبظو

1 ىلع (tr) رايعلا طبظو

on0.2 ىلع (tsd) رايعلا طبظو

140ms(t∆)ر ايعلا طبظو

ln=2000A

عطاقلل يمس األ رايتلا  

Ir=0.7×ln=1400A

يرارحلا لصفلا رايت

Isd=2×lr=2800A



ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

Ii=3×ln=6000A

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت

I∆n=1A

يضر باأل رستلا رايت

tr=1second

ةيناث 1 يرارحلا لصفلا ريخأت نمز

tsd=0.2second

ةيناث 20يلم يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز

t∆ =140milliseconds

140يلم يضر األ برستلا نم لصفلا ريخأت نمز

ةيناث





ةبلوقملا عطاوقلا تارايع زومر ىلع فرعتلا

: اهطبظ ةقيرطو MCCB

يمس األ هرايت رديانش ةكرام بلوقم عطاق

ريبمأ 3200/630

Micrologic مكحتلا ةدحو ةطساوب   رييعتلل لباق

7.0

: يهو تارايع عبس ىلع يوتحي

(lr) رايعلا -1

يرارحلا لصفلا رايت ميق طبظل

يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

عطاقلل يليغشتلا رايتلا (ln) ةميق برض هدادعإو

(tr) زمرلا -2

يرارحلا لصفلا ريخأت تيقوت طبظ



(lsd) زمرلا -3

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

1.5 نيب حوارتي ام Ir غاًبلا دادعإ فعاضم ووه

Ir رايت فاعضأ 10 ىلإ

(tsd) زمرلا -4

يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز طبظ

(li) زمرلا -5

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت

(ln) عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

Isd دادعإ نم ىلعأ li دادعإ نوكي نأ بجي

( I∆n ) زمرلا -6

يضر األ برستلا نم ةيامحلا ةيساسح طبظ



(t∆) زمرلا -7

يضر  األ برستلا نم ةيامحلل لصفلا تقو ريخأت

ثملا:

ريبمأ 1000 عطاقلل يليغشتلا رايتلا

0.95 ىلع (Ir) رايعلا انطبظ اذاف

ريبمأ 950 يواسي يرارحلا لصفلا رايت ناف

Ir×In

0.95×1000=950A

1 ىلع (tr) رايعلا انطبظ اذاو

رايت عافترا دعب ةيناث 1 دعب لصفي فوس عطاقلا ناف

950 وهو هيلع طوبظملا دحلا ىلا يرارحلا لصفلا

ريبمأ



4 ىلع (Isd) رايعلا انطبظ اذاو

ريبما 3800 يواسي يسيطانغملا لصفلا رايت ناف

Isd×lr

4×950=3800A

on0.3 ىلع (tsd) رايعلا انطبظ اذاو

قفرملا لودجلا بسح يواسي on 0.3 نا ثيح

ةيناث يلم 230 يواست 0.3

tsd0.3=230ms

لصفلا رايت 4ناف ىلع (li) رايعلا انطبظ اذاف

ريبمأ 4000 يواسي يروفلا يسيطانغملا

Ii×ln



4×1000=4000A

ةظح مال

(lsd) طبظ نم ىلعأ  (li) طبظ نوكي نا بجي

1 ىلع ( I∆n  ) رايعلا انطبظ اذاو

ريبمأ 1 يواسي بيرستلا رايت ناف

I∆n1=1A 

نمز 60ناف ىلع ( t∆  ) رايعلا انطبظ اذاو

ةيناث يلم 60 يواسي يضر اال بيرستلا يف لصفلا

t∆ 60= 60ms







mccb ةبلوقملا عطاوقلا ب ةقحلملا تادحولا





تافاض لإل لباقلا بلوقملا عطاقلا -1



يرايتب مكحتلا فدهب عطاقلل فاضت مكحت تادحو -2

يسيطانغملا لصفلا و يرارحلا لصفلا



يضر األ برستلا نم ةيامحلا ةدحو -3

لزعلا ةبقارم ةدحو -4



( نايب ةبمل ) دهجلا دجاوت رشؤم -5

يرظانت رتيمما ةدحو -6

ةطساوب لا رتوينلا و تازاف ثلاالث ىلع رايتلا سايقل

روتكلس حاتفم



يمقر رخآ رتيممأ عون دجوي

MX MN نيعون وهو مكحت هيلير -7



يهو مكحتلا رئاود يف مدختست ةدعاسم طاقن -8

تامادختسأ ةعبرأ هل دحاو عون

OF SD SDE SFV    



عط اقلا ىلع ات رشابم بكري ينارود ضبقم -9

ضبقملا بيكرت ةيناكما عسوم ينارود ضبقم -10

مكحتلا ةحول ةفرد ىلع



عطاقلا لصفو ليغشت ةيناكما كرحم ةدحو -11

مكحت ةمظنأب عطاقلا طبر ةيناكماو ايكيتاموتاو ايودي

اهريغو ATSوPLCوBMS لثم



قيشعت ةيناكم ال فارط عماأل ليصوت ةدعاق -12

ةرئادلا نم هجارخا ةلوهسو ةرئادلا ب عطاقلا



لكيهلا وأ تانوكملا ةدعاقب مكحتلا طاقن ليصوت -13

بحسلل لباقلا



طبر يف ةدعاسملا تاراوسسك واال تاقحلملا -14

ةيساحنلا تارابلا التوا باكلا



ةريصقلا ةيقاولا عوردلا -15

  اهنيب اميف ليصوتلا باطقأ نيب لزعلل مدختست

نم ةيامحلل يجراخلا طيحملا نع باطق األ لزعو

اهتسم مال



و لزعلل مدختست اضيا ةليوطلا ةيقاولا عوردلا -16

ةسم ملاال نم ةيامحلا



عطاوقلا ىلا ةفاضملا تادحولل رثكأ تاحيضوت

: ةبلوقملا

ضر األ برستلا نم ةيامحلا ةدحو

: نيعون يهو

األلو عونلا

وهو عطاقلا عم يلا وت لصويو عطاقلا بناجب بكري

100 ةياغلو ريبمأ 50 نم ةبلوقملا عطاوقلل





يناثلا عونلا

وهو عطاقلا عم ةرشابم لصويو عطاقلا لفسأ بكري

ريبمأ 630 ةياغلو ريبمأ 100 نم عطاوقلل





ةدحولا تادادعا ىلع فرعتلا

ةيساسحلا طبظ رايع  -1 

نم ةيئاقتنا ةيامحل ) ينمزلا ريخأتلا طبظ رايع -2

( يضر األ عدصلا



لوصولا لجأ نم صاصرلا نم تيبثت ةادأ -3

تادادع ىلإاإل هب مكحتملا

ءارج إل ضر أطخاأل يكاحي رابتخا 4رز

رثعتلا ةفيظو ىلع ةمظتنم تاصوحف

دعب  ةبولطم طبضلا ةداعإ ) طبضلا ةداعإ 5رز

( رثعتلا أطخ

ةح وللا فينصت 6

ةدعا سم ليصوت ةطقن SDV7

ثثلا عون دجوي

ةياغلو ريبما 630 نم ةبلوقملا عطاوقلا ىلا فاضي



ةدحو ةطساوب اهب مكحتلا متي ويتلا ريبما 3200

Micrologic مكحتلا

يضر األ برستلا نم ةيامحلا هيلير وه عونلا اذهو





:ShuntTripUnit مكحتلا هيلير

نم نكمي عطاقلا لخاد عضوي هيلير نع ةرابع وهو

ةفلتخم دوهجب لمعيو عطاقلا لصف خالهل

MX MN: نيعون وهو



MX هيليرلا لمع ةيرظن

رواب طاقن بذجيو   لمعي دهجلا ب هتيذغت دنع  يه

بيرتلا حةلا ىلإ قلغلا حةلا نم جرخي يذلا و عطاقلا

نما حلا يا يف عطاقلا ليغشت لغشملا عطيتسي نلو

هيليرلا ىلع طلسملا دهجلا لصف دنع ألوحلاإال

MN هيليرلا لمع ةيرظن

طاقن بذجيو لمعي هنع ةيذغتلا دهج عطق دنع يه

حةلا ىلا قلغلا حةلا نم جرخي يذلا و عطاقلا رواب



بيرتلا

نم حلا يأ يف عطاقلا ليغشت لغشملا عيطتسي نلو

هيليرلا ىلع طلسملا دهجلا ليصوت دنع األوحلاإال



: ةبلوقملا عطاوقلا ب ةصاخلا ةدعاسملا طاقنلا

OF/SD/SDE/SDV

عطاقلا يف ةدعاسملا طاقنلا فئاظو

أطخ ثودح دعب وأ يداعلا ليغشتلا ءانثأ

عم لمعتو ةدعاسملا طاقنلا نم دحاو عون رفوتي  

اهبيكرت عقوم بسح ةفلتخملا ةراش اإل فئاظو عيمج



: عطاقلا ب

OF

اهل زمريو عطاقلا يف عقاوم عبرا اهلو



OF1  OF2 OF3 OF4

قلغم وه له ةرئادلا عطاق حاتفم عضوم ىلإ ريشت و 

حوتفم ما

SD

بيرت عضو يف يا ترثعت   ةرئادلا نأ ىلإ ريشت  

: ببسب

لمحلا ةدايز

رصق ةرئاد  وأ

يضرأ برست  وأ

يضرأ أطخ  وأ

نع صخش نم هلمع مت أطخ ياب ةصاخ هذهو

اطخ يا وا عطاقلا رابتخا حاتفم ىلع طغضلا قيرط

يبرهك

يعيبطلا اهعضو SDىلإ ةدعاسملا ةطقن دوعت  



ةرئادلا عطاق طبض ةداعإ دنع ( طيشنت (مدع

SDE

( بيرت ) رثعت دق ةرئادلا عطاق نأ  ىلإ ريشت  

: ببسب

دئازلا لمحلا

رصق ةرئاد وأ

يضرأ برست وأ

يضر أطخاأل وأ

يعيبطلا اهعضو SDEىلإ ةدعاسملا ةطقن دوعت  

ةرئادلا عطاق طبض ةداعإ دنع ( طيشنت مدع )

SDV

برست ببسب رثعت دق ةرئادلا عطاق نأ ىلإ ريشت  

يضرأ



ةفيظولا نييعت ةداعإ متي امدنع طيشنت حةلا ىلإ دوعت  

يضر األ برستلا نم ةيامحلا ةيفاض اإل

ةروكذملا ةيفاض اإل ةدعاسملا طاقنلا عيمج رفوتت

" ىوتسملا ةضفخنم " تارادصإ يف اًضيأ عأاله

(لثم دهجلا ةضفخنم يفاألمحلا مكحتلا ىلع ةرداق

( ةينورتكل اإل رئاودلا  PLCوأ مكحتلا





MotorMechanism اآليل كرحملا ةدحو



بلوقملا عطاقلا ىلا اآليل روتوملا ةدحو ةفاضا دنع

عطاقلا صئاصخ لثم عطاقلا اذه صئاصخ حبصت

ACB يئاوهلا

ايلآ وأ ايودي هليغشت ةيناكما عم

اآليل روتوملا ةدحو ةفاضا دئاوف نم

مكحتلا ةمظنا خالل نم عطاقلا  ب مكحتلا ةيناكما

ATS رئاود يف اهمادختسا ةيناكماو



اآليل كرحملا ةدحو ءازجأ  



( لزعلا (مالةمء تلاالسم عضوم رشؤم -1

ةرداصلا ةرئادلا فيرعتل ناقصلم -2

( غرفمو نوحشم ) كربنزلا ةلا حل رشؤم -3 

( حيتافملا (لفق لفق زاهج -4 

1 مادختساب  ( ليغشتلا فاقيإ عضو ) لفق زاهج -5

8مم  5ىلإ نم ديقلا رطق 3فقألا  ىلإ

يودي ضبان نحش عارذ -6 

(ON1) ليغشتلل نتوب شوب حاتفم -7

(OFF0) فاقي لال نتوب شوب حاتفم -8

يئاقلتلا / يوديلا عضولا ديدحت حاتفم -9 

ليدبتلا زمر عضوم ىلإ ةراش اإل نكمي  

(NS400/630 طغض ) دادع تايلمع -10



اآليل كرحملا ةدحو لمع ةيرظن

نم بسانملا دهجلا اآليلب كرحملا ةدحو ةيذغت متي

B4وA1 فارط خاللاأل

نم قلغلل نتوب شوب حاتفم ةطساوب اهتيذغت متيو

A2 فرطلا خالل

نم حتفلل نتوب شوب حاتفم ةطساوب اهتيذغت متيو

A4 فرطلا خالل



تابمل ىلا لصوت ةدعاسم طاقن بيكرت نكميو امك

عطاقلا ةيعضو ةفرعمل نايب

ما قلغم عطاقلا عضو نايبل OF1 ةطقنلا بكرتف

حوتفم

عوقو دنع عطاقلا عضو نايبل SDE ةطقنلا بكرتو

( بيرت ) أطخلا

ةفرعمل بوساحلا زاهجب ةدحولا طبر نكميو امك

عطاقلا عاضوأ





ةرئادلا عطاوقو ةرغصملا ةرئادلا عطاوق نيب قرفلا

ةبلوقملا

: ةرئادلا ب عقوملا -1

MCB عطاوق

ةيامح نع ةلوؤسم نوكتو رئاودلا ةياهن يف بكرت

ةرئادلا عطاوق ) ىمست كلذل ةدحاو ةلآ وا ةدعم

( ةريغصلا



ةينكسلا ققشلا يفو تويبلا يف بكرت ام غابلا

MCCB عطاوق

ةلوؤسم نوكتو اهطسو يف وا ةرئادلا لوأ يف بكرت

عطاوق ) ىمست كلذلو وأآالت تادعم ةدع ةيامح نع

( ةريبكلا ةرئادلا

زكارمو عناصملا و لماعملا يف بكرت ام غابلا

ةينكسلا لألةينب رايتلا عيزوت





: ةردقلا -2

:MCB عطاوق

ريبمأ 125 2ىلا نم ةردقب رفوتت

:MCCB عطاوق

ريبمأ 3200 نم100ىلا ةردقب رفوتت



: عطقلا ةعس -3

:MCB عطاوق

ريبمأ وليك 15 3ىلا نم عطق ةعسب رفوتت

:MCCB عطاوق

ريبمأ وليك 100 ةياغلو 16 نم عطق ةعسب رفوتت



: لصفلا ةقيرط -4

MCB عطاوق

(ON OFF) اهلصف ةقيرط

:MCCB عطاوق

(ON  TRIP OFF) اهلصف ةقيرط



: رييعتلا ةيلباق -5

:MCB عطاوق

ىلع اقبسم ةطوبظم نوكتو رييعتلل ةلباق ريغ

(B C D  A) لثم ةنيعم لصف تاينحنم

:MCCB عطاوق

(overload) يرارحلا لصفلا رايت رييعتل ةلباق

shortcircuit) يسيطانغملا لصفلا رايت رييعتو

(

رييعتلل ةلباق ريغ عاونأ دجوي هنا املع



لصفلا رايت نمز -6

MCB عطاوق

و يرارحلا لصفلا رايت نمز رييعت نكمي ال

يسيطانغملا

:MCCB عطاوق

و يرارحلا لصفلا نمز ريخأتو رييعت نكمي

يسيطانغملا

نمز رييعت نكمي ال ةبلوقم عطاوق دجوي هنا املع

يسيطانغملا و يرارحلا لصفلا رايت



يئاقتن اال لصفلا -7

:MCB عطاوق

يئاقتن األ لصفلا ةيصاخ اهيدل سيل

لصفلا رايت لصي نا درجمب ةرئادلا لصفت يهف

اهل ةننقملا دودحلا ىلا يسيطانغملا

(catA) عونلا نم فنصتو

MCCB عطاوق



يئاقتن األ لصفلا ةيصاخ اهيدل

عطاقل ةصرف يطعتو ةرشابم ةرئادلا لصفت ال يهف

ةرئادلا لطعتت ال يك لصفي نا ةريغصلا ةرئادلا

ةريغصلا ةرئادلا يف لطع ببسب ةريبكلا

(catB) عونلا نم فنصتو

ةيصاخ اهيدل سيل ةبلوقم عطاوق دجوي هنا املع

(catA) عونلا نم ةفنصمو يئاقتن اال لصفلا



: باطق واأل مجحلا -8

:MCB عطاوق

ةيعابرو ثوالةيث ةزوجمو ةيداحأ باطقأب رفوتت

ةريغص ماجحأبو

ديدحلا وا كيتس بلاال بلع يف اهبيكرت ةيناكماو

ناردجلا يف ةيفخملا

MCCB عطاوق

ةيعابرو ثالةيث باطقأب رفوتت

ةرهاظلا نزخلا و تاحوللا االيف اهبيكرت نكمي وال



الت األسالكوباكلا ليصوت -9

:MCB عطاوق

ةلوهسب 16ملم 1ىلا االسالكنم ليصوت نكمي

وأ تاسوك باكالت( سوؤر ىلا جاتحت ال ابلا غو

( لمارت

:MCCB عطاوق

300ملم ةياغلو 10 باكالتنم ليصوت نكمي

يغاربو باكالت سوؤر ىلا جاتحت ام ابلا غو

وا ةزهاج ةيساحن الت يوحت انايحاو ليماوصو

ةعنصم



: ةنايصلا -10

:MCB عطاوق

علافال رصق   رايتل اهضرعت دعبو اهتنايص نكمي ال

ايلك اهرييغت نم دب

:MCCB عطاوق

يف اهلخادب يتلا تاسم تلاال ليدبتو اهتنايص نكمي

عيلا رصق رايتل اهضرعت حلا



: تافاض اآليلواإل مكحتلا -11

MCB عطاوق

ايلآ اهب مكحتلا نكمي ال

يناود ضبقم ةفاضا نكمي ال

  ةدعاسم طاقن ةفاضا نكمي

يضر باأل رستلا ةدحو ةفاضا نكمي

:MCCB عطاوق

كرحملا ةدحو ةفاضا خالل نم ايلآ اهب مكحتلا نكمي

MN MXوا هيليرلا ةدحو وا اآليل

ليوط وأ ريصق ينارود ضبقم ةفاضا نكمي

ةدعاسم طاقن ةفاضا نكمي

يضر األ بيرستلا ةدحو ةفاضا نكمي

لزعلا ةبقارم ةدحوو رتيمما ةدحو ةفاضا نكمي



 

 



يضر األ برستلا نم ةيامحلا يذ ةرئادلا عطاوق -3

Circuitbreakerswithearthleakage 

protection

ELCB اراصتخا ىمستو

: يضر األ برستلا نم ةيامحلا عطاوق ةيمهأ

حلا يف يئابرهكلا رايتلا لصفل عطاوقلا هذه مدختست

ضر لال ريغص يئابرهك رايت برست

حةلا يف اآلهيل عطاوقلا و تارهصملا لمعت  ذاال



ةليلق هتدش رايت برست

تاديدمتلا رئاود يف اهمادختسا يف ببسلا عجريو

يتلا ةيئابرهكلا ةمدصلا نم ةياقولل ةيئابرهكلا

ناسن اال مسج اهل ضرعتي

برستي امدنع ةرئادلا حتفب موقي حاتفملا نا ثيح  

اذهو 30mA دودح يف ضر ىلااأل ريغص رايت

ناسن األ مسج ىلع ةروطخلا ةيادب وه رايتلا

ةيناث 0.2 دودح يف هيف لصفلا نمزو

ةيندعملا لكايهلا تاذ ةزهج لأل عطاوقلا هذه لمعتست



نا نكمي 30mA هرادقم برست رايت نا ثيح  

ماسج لال هتسم دنعمال ناسن لال حداف ررض قحلي

لزاع فلت اهباصا يتلا ةبرهكملا ةيندعملا

نمزلا رورمب الت صوملا

ةطقن الىلا وصو مسجلا يف رايتلا نايرسب كلذو  

ضيرأتلا

30mA ؟ يه ةميقلا اذامل

وه ناسن ىلعاإل ًارطخ لكشي يذلا رتوتلا  ألن

1660موا يه ةيطسولا ناسن اإل ةمواقمو 50V

 I=U/R

 I=50/1660R=0.03A=30mA

ةكرح فقوتت نيعم دح نع برستلا رايت داز اذإف

ةافولا ىلا يدؤي امم بلقلا ةلضع





: يضر األ برستلا نم ةيامحلا عطاوق عاونأ

دهج عون يضرأ برست عطاوق -1

ELCBVoltage 

ىلا دهجلا عون يضر األ برستلا عطاوق مسقنت

: نيعون

األلو: عونلا

لصوي نيفرط ىلع يوتحي زاهج نع ةرابع  يه

مسجلا ىلا اآلرخ لصويو يضر األ ماظن عم امهدحا

  باطقأ ةعبرأ  وهل اهتيامح دارملا لألةل يندعملا

رايت ألي رشابملا فاشتك واال سسحتلا ب موقيو  

ضر ىلإاأل ةزهج نماأل خالهل رام برست



: يناثلا عونلا

ةكبش ىلا امهدحا لصوي نيفرط ىلع يوتحي  

هلوثالةث يسيئرلا لا رتوينلا ىلا واآلرخ يضر األ

باطقأ



ألهنال ةثيدحلا ةزهج يفاأل هبيكرت متي دعي ملو

دوعي ويتلا ةريطخلا فورظلا ديدحت عيطتسي

ثمفالنم رخآ قيرط ةطساوب ضر األ ىلإرايتلا اهب 

بيبانأ خالل  نم وأ ضر ىلعاأل فقاو ناسنا خالل

هايملا



رايت عون يضرأ برست عطاوق -2

ELCBcurrent

نكميو (CT) رايتلا ةلوحم ىلع دمتعت  ويتلا

طوبرملا لمحلل ةيئابرهك ةرئاد يأ ىلع اهليكشت

  جورخلا رايتو لوخدلا رايت خالل نم ةحوللا ب

رييعتلا بسح قرفلا رادقمو امهنيب قرفلل سسحتتو

ريبمأ يليم 100 ىلإ ريبمأ يليم 30 ةميق نم

يئابرهكلا قعصلا نم ةيامحلل



: يضر األ برستلا نم ةيامحلا عطاوق لمع ةركف

لخادلا رايتلا ةميق ةنراقم ىلع اهلمع ةركف دمتعت

اهنم جراخلا رايتلا ةميقب ةرئادلا ىلإ

برست ىلع كلذ لد نيرايتلا نيب قرف ثدح  اذإف

ةرئادلا نم رايتلا

عومجم ةيئابرهك ةرئاد يأ يف هنا فورعملا نم

تارايتلا عومجم يواسي ةطقن ألي ةلخادلا تارايتلا

ةطقنلا هذه نم ةجراخلا

فورظلا يف لمحلا ىلا لخادلا رايتلا نإف كلذل  

جراخلا رايتلا يواسي ةيداعلا

رايتلا )نإف زاهجلا ) لمحلا يف أطخ ثودح دنع  امأ

رايتلا نم اءزج كانه ألن جراخلا نم ربكأ لخادلا

وأ ناسن اإل مسج قيرط نع ضر ىلااأل برست دق

اضرؤم زاهجلا ناك اذا يضر األ لصوم قيرط نع

جراخلا رايتلا نم ربكأ لخادلا رايتلا نا ببسبو

نيرايتلا يف قرف ثدحي



بلقلا ىلع ايسيطانغم جماًال ببسي قرفلا اذه

اذه ىلع فلم دجو ولف نيلصوملا ب طيحملا يديدحلا

ةح يرش بذجل يفكي سيطانغم دلوتيس يديدحلا بلقلا

قيرط نع يذغملا زاهجلا نع رايتلا لصفيف حاتفملا

رايتلا للخ حاتفم



: يضر األ برستلا نم ةيامحلا عطاوق ةبيكرت

نم: عطاوقلا هذه نوكتت

رايت: لوحم -1

تافلم ثالةث هيلع تبثم يسيطانغم بلق وهو

:l1 األلو فلملا -2

زافلا طخلا رايت هب رمي يذلا فلملا وهو

:l2 يناثلا فلملا -3

لا رتوينلا طخلا رايت هب رمي يذلا فلملا وهو

ثلا: ثلا فلملا -4

ةرئادلا لصف لحرم فلمب لصوي يذلا فلملا وهو

لصفلا لحرم -5

لصف ىلع يلآ لكشب لمعي هيلير نع ةرابع وهو

ةرادلا نع ءابرهكلا ردصم

رابتخ اال ةمواقم -6

لا رتوينلا طخ نيب يلا وت لصوت ةطيسب ةمواقم يهو

رابتخ اال حاتفم نيبو لخادلا



: رابتخ اال حاتفم -7

اال ةمواقم نيب يلا وت لصوي نتوب شوب حاتفم وهو

جراخلا زافلا طخ نيبو رابتخ



: يضر األ بيرستلا نم ةيامحلا عطاوق لمع ةيرظن

: يعيبطلا عضولا يف

نم ةيئابرهكلا ةرادلا ىلا لخادلا I1 رايتلا نوكي

ةرئادلا نم عجارلا I2 رايتلا ةميقل ايواسم زافلا طخ

لا رتوينلا طخ نم ةيئابرهكلا

ا فلملا يف دلوتملا يسيطانغملا لا جملا ناف مث نمو

يناثلا فلملا يف دلوتملا لا جملا يواسي اللو

دلوتي االرخوال امهدحا يغليف هلباالهاجت سكاعمو

يقبتملا رايتلا فلم يف رايت

لحرملا يف ثدحيس ريغت ال ناف يلا بوتلا



: رايتلل برست حلا يف

لزعلا ةيلمع يف أطخ ةجيتن رايتلل برست حلا يف

رايتلا نم لقا حبصي عطاقلل عجارلا رايتلا نإف

هيف لخادلا

يلا I2بوتلا رايتلا نم ربكا نوكي I1 رايتلا نا (يا

فلتخم نيفلملا يف دلوتملا يسيطانغملا لا جملا

( واالهاجت ةميقلا

و ثلا ثلا فلملا ربع يئابرهك رايت نايرسل يدؤيامم

لحرملا ليغشت ىلع لمعي يذلا

رايتلا لصف مث نمو تلاالسم طاقن لصف يلا بوتلا

لمحلا نع يئابرهكلا



: رابتخ اإل حاتفم ةدئاف

دكاتلل عطاقلا ىلع دوجوملا Test حاتفم مدختسي

طغاضلا ىلع طغضلا دنعف عطاقلا لمع سالةم نم

عطاقلا لصفي

: رابتخ اإل حاتفم لمع ةيرظن

لا رتوينلا نم اهيفرط دحأ ىذغي ةمواقم دجوت

جراخلا زافلا نم ىذغي اآلرخ فرطلا و لخادلا

ثودح دنع ثدحي يذلا لثم نيرايتلا يف قرف لمعل

ةمواقملا عم ًاعبط يلا بوتلا طغاض لصويو أطخلا

لمعي فوس هنأ نم دكأتلا و حاتفملا بيرجتل كلذو

هتيح صال نم دكأتللو أطخ ثودح دنع حيحص لكشب

دهجتال نيوكت مدع وه ةيامحلا هذه نم ضرغلا و

يذلا أطخلا اهب دجوي يتلا ءازج ىلعاال ريطخ سم

ةنيعم ةميق نع ديزي

ةيناث خالل0.2 ردصملا لصف قيرط نع كلذو



ثلااليث يضر اال برستلا نم ةيامحلا عطاق اما

هجولا

ةرئادلا نع ةردقلا ردصم لصف ىلع لمعي هناف

دنع ( لصفلا فلم ةطساوب اهتيامحل صصخملا )

ثلاالةث هجو نماال لك نيب رايتلا ب نيعم قرف ثودح

N دياحملا طخلا نم عجارلا رايتلا و لمحلل ةيذغملا

عم تالسم دوجو وا رايتلا يف برستلا بسب كلذو

ضر اال





نم ةيامحلا عطاق لمع لوح ةماه تاظح مال

: يضر اال برستلا

دنع لصفي ال يضر األ برستلا نم ةيامحلا عطاق -1

رصقلا ثودح

ميق ىلإ ءىجافم لكشب رايتلا عفتري رصقلا دنع ألهن

و لخادلا رايتلا نإف ةلا حلا هذه يف هنكلو عهيلا

نايواستم جراخلا

اهضعب pE-Nعم نيطخلا طبر مدع بجي -2

أل يضر األ برستلا نم ةيامحلا عطاق )دعب ريفصت )

ىلع يذلا برستلا رايت لقنيس يذلا PEوه طخ ن

ًةرشابم يرسي نأ بجي كلذل عطاقلا لصفيس هساسأ

عطاقلا ىلإ برستلا رايت داع وألهنول ضر ىلإاأل

جراخلا و لخادلا نيرايتلا يف قرف كانه نوكي نلف

نم ةيامحلا عطاقب ةلصوملا ةزهج األ عيمج -3



ةضرؤم نوكت نأ بجي يضر األ برستلا

امم ضر ىلااأل رايتلا يرسي أطخ لصح اذإ ىتح

هساسا ىلع يذلا وهو تارايتلا الف تخاب حمسي

عطاقلا لمعي



يضر األ برستلا نم ةيامحلا عطاوق عاونأ

يضر األ برستلا وذ ةرئادلا عطاق -1

Earthleakagecircuitbreaker

:ELCB اراصتخإ ىمسيو

نم ةيامحلا ةرئاد ىلع يوتحي زاهج نع ةرابع وه

ةرئادلا عطاق بناجب يلا وت لصوي يضر األ برستلا

يسيئرلا

روطلا ثواليث روطلا يداحأ هنم دجويو



يلضافتلا عطاقلا وأ يقرفلا رايتلا زاهج -2

Residualcurrentdevice

(RCD) اراصتخا ىمسيو

يقرفلا رايتلا وذ ةرئادلا عطاق ًاضيأ ىمسي و

ResidualCurrentCircuitBreaker

(RCCB) اراصتخا ىمسيو

يضر األ أطخلا وذ ةرئادلا عطاق اضيأ ىمسيو

GroundFaultCircuitBreaker

GFCB اراصتخا ىمسيو

برست حةلا يف ةرئادلا لصفل زاهجلا اذه مدختسي

ضر ىلااأل ريغص رايت



راوط ثواليثاأل روطلا يداحأ هنم دجوي





نم ةيامحلا عم يقرفلا رايتلا وذ ةرئادلا عطاوق -3

رصقلا رئاودو رايتلا ةدايز

Residualcurrentcircuitbreakers

withovercurrentprotection

RCBO اراصتخا ىمستو

RCCBباإل ةمهمب موقت عطاوق نع ةرابع يهو

لصفلا ) رايتلا ةدايز نم ةيامحلا ةمهم ىلا ةفاض

لصفلا ) رصقلا رئاودو (overload يرارحلا

(shortcircuit يسيطانغملا

روطلا ثواليث روطلا يداحا هنم دجوي اضيا

هنم دجويو



لا: كشأ هلثالث

يضر األ برستلا نم ةيامحلا ةدحو + عطاق -1





برستلا نم ةيامحلا ةدحو عم جمدم عطاق -2

يضر األ



برستلا نم ةيامحلا وحةد ىلع يوتحي عطاق -3

يضر األ



برستلا عطاوق عم ةمدختسملا تاحلطصملا

: يضر األ

:In ننقملا رايتلا -1

ددحنو ةلااآلةنم حلا يف عطاقلل ننقملا رايتلا وهو

IEC ةيملا علا تافصاوملا نم هتميق



:I∆n ننقملا برستلا رايت -2

نمو عطاقلل لصف ثدحي برست رايت لقأ وهو

IEC ةيسايقلا تافصاوملا

: ليغشتلل ببسملا ريغ برستلا رايت -3

0.5A=I∆n



ليغشتلا دوهج ميق يلي اميفو Un: ليغشتلا دهج -4

: ةيملا علا تافصاوملل ًاقبط



برستلا نم ةيامحلا عطاوق ليصوت ةقيرط

: يضر األ

يسيئرلا عطاقلا دعب يضر اال برستلا عطاق لصوي

لمحلا ةهج نم

نم هتياهن ىلع ةلصوملا تازيهجتلا طقف يمحيو

ةهجلا هذه

طخ هيلع لصويو ( نيبطق ) ايئانث نوكي نا اما وهو  

لا رتوينلا طخ و زافلا

هيلع لصوي ( باطقا عبرا ) ايعابر نوكي نا  اماو

لا رتوينلا عم ثلاالةث تازافلا

نيب لا رتوينلا عم يضر األ ليصوت مدع بجيو  

ببسب رارمتساب لصفيس هناف واال عطاقلا و لمحلا

ضيرأتلا ةراد يف لا رتوينلا رايت نم ءزج رورم

بجي يضرا برست عطاق نم رثكا مادختسا دنعو

عطاق لكل لصفنم لا رتوين بيضق عضو



يدؤي كرتشم لا رتوين بيضق عضو الن كلذو  

عطاوقلا كلتل   يروف لصفل



حيحصلا لكشلا ب عطاقلا لصو مت :اذإ ةظح مال

هيلع عطاقلا لصو دعب رارمتساب لصفي هنأ نيبتو

تازافلا دحأ ىلع يضرأ سامت دوجو ينعي اذه نإف

لا رتوينلا وأ

و لقاونلا ةفاك نيب ةيلزاعلا صحف بجي مث نمو

ةضرؤملا تازيهجتلا

عضو بجي رصقلا رايت دض عطاقلا ةيامح نامضلو  

هلبق ةيسيطانغم ةيامح عطاق



: يضر اال برستلا عطاقل ليصوتلا ةحص صحف

حاتفمب يضر اال برستلا عطاوق عاونا ةفاك دوزت

اهلمع صالةيح رابتخ TestButtonال صحف

لمع صالةيح ىدم رابتخا متي نا بجي ثيحب  

ةمظنأ تايصوت بسح رهشا لكثالةث عطاقلا

IEE ةيناطيربلا تاديدمتلا

يف أشني رابتخ اال حاتفم ىلع طغضلا دنع هنا ثيح

لصفلا ىلا يدؤت لطع حةلا عطاقلا

لمع حةلا يف امزيلا عطاقلا نأ ىلع كلذب لدتسيو

ةديج



 : روطلا يداحا عطاقك لمعيل ثاليث عطاق ليصوت

ىلا لا رتوينلا و زافلا ليصوت متي

3 1 لوخدلا يفرط

 4 2 جورخلا يفرط نيب يربوك لصو متيو

7 5 لوخدلا يفرطو

يفرط ىلا هتيامح دارملا لمحلا ليصوت متيو

8 6 جورخلا



: يضر اال برستلا عطاوق لا كشا ضعب

يف وأ ةلقتسم ةدحوك مدختسي يضرا برست عطاق أ-

تارادلا نم ددعل ةيامح نيماتل ةيئابرهك عيزوت ةحول

يضر األ بيرستلا رايت دض ةيئابرهكلا



رايت دض ةيامح نيماتل يضرا برست عطاق ب-

رايت دض ةيامح عطاق عم يضر األ بيرستلا

تادايز دض ةيامح عطاق عم يضر األ بيرستلا

روطلا ةيداحا تاكرحم تارادل مدختسيو رايتلا



يضر األ برستلا تارايت دض ةيامح زاهج جـ-

ذخامب دوزم

و زباخملا و ةصاخلا تازيهجتلا ضعبل لمعتسي

تاعدوتسملا



دوزم يضر األ برستلا دض ةيامحلل لقنتم زاهج د-

سبقمو ذخأمب



يضر اال برستلا و دهجلا عافترا نم ةيامحلا عطاق

مها نم ةيئابرهكلا ةزهج واال صاخش اال ةيامح ربتعت

عطاقو حجانلا و لماكتملا يئابرهكلا لمعلا تابلطتم

و دارف لال ةجودزم ةيامح رفوي DENTAPower

نم ةيئابرهكلا تازيهجتلا يمحي ثيح تازيهجتلا

سامتلا نم صاخش اال يمحيو دهجلا عافترا رطخ

يئابرهكلا



: زاهجلا تافصاوم

1-DoubleSafetyDobleProtection

CircuitBreaker

2-1PH+N220V/63A

3-Highbreakingcapacity6000A

4-Instantaneousreleasetype:B/C

5-OverVoltage220V+5%.t<

0.1sec.

6-EarthLeakageCurrent<15mAt<

0.1sec

7-ABBdesigne

8-GBStanderd16917-1,IEC

Standerd61009-1



: ةيبرعلا ةغللا ب عطاقلا تافصاوم

ةجودزم ةيامحو ةجودزم سالةم ةرئاد عطاق -1

يضر األ برستلا نم الةم سلا نمؤي

دهجلا عافترا نم الةم سلا نمؤي

ةيئابرهكلا ةقعصلا رطخ نم صاخش األ يمحي

دهجلا عافترا حلا يف فلتلا نم تادعملا يمحي

لا رتوين + :زاف نيبطق 2-هل

تلوف 220 يليغشتلا دهجلا

ريبمأ 63 يليغشتلا رايتلا

ريبمأ 6000 ىلا لصت رصقلا رايت ةعس -3

B/C يئاقتن األ لصفلا ىنحنم فينصت -4

%5+ تلوف 220 دهجب لمعي -5

يفو ننقملا ليغشتلا دهج نع %20 ةدايزب يا

ةيناث 0.1 نم لقا نمز



15 نم لقأ يضرأ برست رايت ثودح دنع لمعي -6

ةيناث 0.1 نم لقا نمز يفو ريبمأ يلم

ةكرام عطاوق تافصاومل اقفو ممصم عطاقلا -7

ABB

-1 ةيناطيربلا تافصاوملل اقفو ممصم عطاقلا -8

1-61009 ةيلودلا تافصاوملا 16917و

: زاهجلا ليصوت ةقيرط

لزانملل ةيعرفلا عيزوتلا تاحول يف عطاقلا لصوي

نماالمعلا اهريغو بتاكملا و ةيراجتلا الت حملا و

ثيح تلوف 220 ردصم مادختسا بلطتت يتلا

متيو زاهجلا لخدم ىلعا ىلا ردصملا لصوي

زاهجلا جرخم نم ةيعرفلا عطاوقلا ىلا عيزوتلا

لا رتوينلا طخلا ليصوت زاهجلا بيكرت دنع ىعاريو

و عطاقلا ىلع حضوملا و حيحصلا هناكم )يف درابلا )

فلتي فوس عطاقلا االناف





: نيصتخملا و نيينفلل تاظح مال

ليصوت متي دهجلا عافترا نم ةيامحلا ةفيظو رابتخ ال

270 نم رثكا نوكي ثيحي ةيذغت ردصمب عطاقلا

لخدملا ةهج نم تلوف

دهجلا عافترا رابتخا حاتفم ىلع طغظلا وا

سامت ثودح حةلا يف لصفلا ةفيظو رابتخ وال

جرخم ىلع تلوف 220 لمح ليصوت متي يئابرهك

ندعم ىلا لمحلا فارطأ دحأ سيملتو عطاقلا

برستلا رابتخا حاتفم ىلع طغظلا وأ

: كلهتسملل ةحيصن

حيتافم ىلع طغضلا ب يرهش رابتخا لمع لضفي

عطاقلا لمع سالةم نم دكأتلل رابتخ اال



يئاوهلا ةرئادلا عطاق -4

AirCircuitbreaker

(ACB) اراصتخإ ىمسيو

سوقلا ءافطإو ةرئادلا حتف هيف متي عطاقلا اذه

جتانلا يبرهكلا

ءاوهلا ىف ضعبلا اهضعب نع تاسم ملاال لزعو

يداعلا



يف يسيئر عطاقك يئاوهلا عطاقلا ةداع مدختسي

و لصفلا يف مكحتلل ةيسيئرلا عيزوتلا تاحول

ةيامحلا و ليغشتلا



عطاوقلا و ةيئاوهلا عطاوقلا نيب ريبك هباشت دجوي

ةريبكلا دوهجلا تاذ ةبلوقملا

ةدايز راطخأ نم ةيامحلا أللج مدختست اضيا يهف

(Overload) ةلومحلا ةدايز ـك يئابرهكلا رايتلا

(ShortCircuit) رصقلا ةرئاد وأ

ـك ةيضر لااأل األطع راطخأ نم ةيامحلل كلذكو

برستلا (EarthFault)وأ يضر األ لطعلا

(EarthLeakage) يضر األ

Micrologic ةيامحلا و مكحتلا ةدحو نأ امك

ىلا فاضت اضيا ةبلوقملا عطاوقلا ىلا فاضت

ةيئاوهلا عطاوقلا



: ةيئاوهلا عطاوقلا تافصاومو تازيمم

نوكت (In) ةيمس األ تارايتلا

-800-1000-1200-1600-2000-2500)

A(4000-5000-6300-3200

نوكت (Icu) عطقلا تاعاطتسا

KA(150-85-65-50-42)

لا باألصت ةصاخ تازيهجت ىلع ىلع يوتحي

مكحتلا و تامولعملا لقنل (Communication)

قيرط نع ةتجمرب متتو ةكبشلا ةطساوب عطاقلا ب

رتويبمكلا



: ةيجراخلا يئاوهلا عطاقلا ءازجأ



1-OFFbutton(O)

2-ONbutton(I)

3-Maincontactpositionindicator

4-Energystoragemechanism

statusindicator

5-ResetButton

6-LEDIndicators

7-Controller



8-“Connection”,“Test”and

“isolated”positionstopper(the

three-positionlatching/locking

mechanism)

9-User-suppliedpadlock

10-Connection“,”Test“and”

separation“oftheposition

indication

11-Connection(CE)Separation,(CD)

Test(CT)Positionindication

contacts

12-RatedNamePlate



13-DigitalDisplays

14-Mechanicalenergystorage

handle

15-Shake(IN/OUT)

16-Rockerrepository

17-Faulttripresetbutton

فاقيإ 1-رز

ليغشت 2-رز

عطاقلا نحش االدعب لمعت نل اهنا ىلا االهابتن بجيو



رشؤم دنع رفص األ نوللا روهظو عارذلا ةطساوب

نحشلا

يسيئرلا لا اإلصت ةيعضو رشؤم -3

عضوب عطاقلا له رهظيل رشؤم نع ةرابع وهو

نا ينعي رمح األ نوللا نأ ثيح فاقي مااإل ليغشتلا

فاقي اال عضوب رضخ واال ليغشتلا عضوب عطاقلا

ةقاطلا نحش ةيلآ عضو رشؤم -4

ماال هنحش مت له عطاقلا نا ىلع لدي رشؤملا اذه

األ نوللا ثيح ليغشتلا ةطغاض ىلع طغضلا لبق

و ليغشتلل زهاجو اديج نخشلا مت هنا ينعي رفص

دعب ليغشتلل زهاج ريغ هنا ينعي ضيب األ نوللا

طبضلا ةداعإ 5-رز

ةيضارتف اال عطاقلا تادادعا طبض ةداع ال

LED تارشؤم -6



عطاقلا يف ةيامحلا ةدحول ةيئوض تارشؤم

مكحت ةدحو -7

يرارحلا لصفلا ميق رايتخاو مكحتلا و ةيامحلا ةدحو

لصفلا تاقواو يسيطانغملا و

لزعلا و رابتخ واإل ليصوتلا عضو قلغ -8

( عضاوملا لفقثاليث (ةيلآاإلغالق/

هناكم نم عطاقلا عزن لبق نيماتلا يأ

ةنايصلا ءارج إل لفق -9

ةنايصلا حلا يف عطاقلا ليغشت مدع نيمأتل لفق وهو

لصفلا لاو االصت عضو رابتخا -10

ةيعضو رشؤم

ما هناكم يف لصتم عطاقلا له راهظ ال رشؤم وهو

هناكم نع جراخ امزيلا



رابتخ (CD)لال لصفلل (CE) ليصوت طاقن -11

نايب ةبمل (CT)

ةيمس اال ةحوللا -12

ةيمقر ضرع ةشاش -13

ةيكيناكيملا ةقاطلا نحش ضبقم -14

ىلع طغظلا لبق عطاقلا نحش اهب متي يتلا عارذلا

ليغشتلا رز

( جراخلا /ىلا لخادلا (ىلا ضبقملا ريرحت -15

هناكم نم عطاقلا جارختس ال ضبقملا ريرحتل ةطغظ

ضبقملا عدوتسم -16

يف اهريودت متي عارذ لكشيل هبحس متي ضبقم وهو

هل ةنايص لمعو عطاقلا جارختساب ةبغرلا حلا

أطخلا زإةلا دعب طبظلا ةداعإ 17-رز



: ةيلخادلا يئاوهلا عطاقلا ءازجأ

بحسلل ةلباقلا ةخسنلا و ةتباثلا ةخسنلا



1- SheetSteelSupportingStructure

   

2-CurrentTransformerfor

Protection

 TripUnit  

 3- PoleGroupinsulatingbox   

4-Horizontalrareterminals  

 

5a-Platesforfixedmaincontacts  

 

5b-Platesforfixedarcing

Contacts  

 



6a-PlatesforMainmoving

contacts   

6b-PlatesforMovingArcing

contacts  

7-ArcingChamber  

 8-Terminalboxforfixedversion–

SlidingContactsforwithdrawable

version   

 9-ProtectionTripUnit   

 

10-CircuitbreakerClosingand

OpeningControl   

11-ClosingSprings



( يجراخلا يندعملا لكيهلا ) بلص حاولأ -1

 

عطاقلا ةيامحل رايت لوحم -2 

باطق األ ةعومجم لزع ةبلع -3 

األةيقف ليصوتلا فارطأ -4 

ةتباثلا ةيسيئرلا الت يصوتلل تاحول  5ا-

ةتباثلا ةينحنملا الت يصوتلل تاحول  5ب-

ةكرحتملا ةيسيئرلا الت يصوتلل تاحول  6ا-

  ةكرحتملا ةينحنملا الت يصوتلل تاحول  6ب-



سوقلا ءافطا ةفرغ -7 

ةتباثلا ةخسنلل ليصوتلا ةبلع -8 

بحسلل ةلباقلا ةخسنلل ةقلزنم الت يصوت  -- 

عطاقلا ةيامح ةدحو -9 

ةرئادلا عطاق حتفو غإالق مكحت -10 

ضبانلا  11-غإالق



يئاوهلا ةرئادلا عطاق فارطأ ىلع فرعتلا

ةيجراخلا فارط األ



يمام األ ءاطغلا -1

يئابرهكلا سوقلا ءافطإ ةفرغ -2

مكحتلا ةرئاد ليصوت فارطأ -3

ةيامحلا و مكحتلا ةحول -4

ةدعاسم مكحت ةطقن 5-تالسم

ليغشتلا حاتفم -6

نحشلا ضبقم -7

ةيمس األ ةحوللا -8



ةيريذحتلا ةحوللا -9

ةيعضولا رشؤم -10

ةعفار / بقث مسر / 11-عفد

نحش رشؤم -12

ةيديدح ككس يراجم -13

ءافط اال حاتفم -14

ON/OFF ةيعضو رشؤم -15

تباثلا لكيهلا -16

كرحتملا لكيهلا -17

عطاقلا بحس ضبقم -18



ةيلخادلا فارط األ



يمام األ ءاطغلا -1

ةيامحلا و مكحتلا ةحول -2

ةدعاسم مكحت ةطقن -3

يئابرهكلا سوقلا ءافطا ةفرغ -4

فلملا 5-غإالق

ON/OFF ةيعضو رشؤم -6

7-ةيلآاإلغالق

لصفلا 8-ةيلآ

لصفلا فلم -9

نحشلا ضبقم -10



نحشلا رشؤم -11

بحسلا 12-ةيلآ

ةيعضو رشؤم -13

داتعلا 14-ةلتك

بحسلا ةبقارم -15

بحسلل ةديدح ككس يراجم -16

ضبانلا 17-غإالق

ةكرحتم ةليوحت -18

الةم سلا لزاع -19

ةتباثلا ليصوتلا فارطأ -20



( جورخلا ) عطاقلل ةيبناجلا ليصوتلا فارطأ -21

( رابسب ) لصوم -22

ضبانلا 23-حتف

( لوخدلا ) عطاقلل ةيبناجلا ليصوتلا فارطأ -24

ةتباثلا ليصوتلا ةحول -25

ةكرحتملا ليصوتلا ةحول -26

يسيئرلا مسجلا لكيه -27



يئاوهلا ةرئادلا عطاق لمع ةيرظن

فارطأ اهل نوكي ام ةداع ةيئاوهلا ةرئادلا عطاوق

ةيوناث ةينحنم لا صتا فارطأو ةيسيئر لا صتا

ةعونصم ةيسيئرلا لا االصت فارطأ نوكت ام ةداع

عطاقل قلغملا عضولا يف رايتلا لمحتو ساحنلا نم

ةيئابرهكلا ةرئادلا

ةضفخنم تالسم ةمواقم عنصل ةضفلا ب ةيلطم يهو

 

ةمواقمو ةبلص ةينحنملا فارط اال تاسم مال

نوبركلا نم ةعونصم نوكت ام ةداعو ةرارحلل

اال فارطأ فلت نم دحلل ةينحنملا فارط اال مدختست

ءانحن اال ببسب ةيسيئرلا لا صت



ةلوهسب اهلا دبتسا نكمي االصتاالت فارطا  

دعب حتفتو لبق قلغت ةينحنملا لا االصت فارطأ

ةيسيئرلا لا االصت فارطا



يئابرهكلا سوقلا ءافطإ ةيلمع

ةرئادلا عطاق حتف متي امدنعوا أطخ ثودح دنع

فارطأ لظت وأالًو  ةيسيئرلا لا االصت فارطأ حتفت

ضعبلا اهضعب عم لا صتا ىلع ةينحنملا لا االصت

ضفخنم مواقم راسم ىلع رايتلا لصحي امك

ةينحنملا لا االصت فارطأ خالل نم يزاوتم

كانه نوكي نل ةيسيئرلا لا االصت فارطا حتف ءانثأ

ةيسيئرلا لا االصت فارطأ يف ءانحنا يأ



لا االصت فارطأ لصف متي امدنع طقف سوقتلا أدبي

ةيعرفلا

تاريثأتلا ببسب ىلع لأل يسوقلا فيرصتلا كرحتي

ةيسيطانغمورهكلا و ةيرارحلا

هفيرصت يف دعاسي يذلا سوقلا ءادع عم لصتيف  

يف لخدي هنإف ىلع ىلإاأل سوقلا كرحتي امدنع

نم ةعونصم زجاوح نم فلأتي يذلا سوقلا ىرجم

قيرحلل ةمواقمو ةلزاع ةدام

قلا زمو سوقلا ءادع ةدعاسمب سوقلا ةلا طإ متي

ماسقن واال ديربتلا قيرط نع هتمواقم دادزتو سوقلا

واإلطةلا

ضافخنا لعجت ةجرد ىلإ سوقلا ةمواقم دادزت

ماظنلا دهج نم رثكأ سوقلا ربع دهجلا



رفصلا ىلا ًاريخأ سوقلا دامخإ متي يلا  بوتلا



ةلزاع ةدام نم عونصم سوقلا ءافطإ قودنص

ةطساوب ةفلتخم ماسقأ ىلإ مسقنيو قيرحلل ةمواقمو

ةداملا سفن نم زجاوح

يندعم ليصوت رصنع زجاح لك لفسأ يف دجوي

اآلرخ زجاحلا و زجاحلا نيب لصي ريغص

ةطساوب ىلع ىلإاأل اًعوفدم   سوقلا لخدي امدنع

لئاملا ءزجلا لفسأ ةيسيطانغمورهكلا ىوقلا

زجاوحلا ةطساوب ماسقأ ةدع ىلإ هميسقت متي

ةيئابرهكلا ةيرارمتس اال نمضت ةيندعم ةعطق لك نكل

مسق لك يف ساوق نيباأل

ةلسلس يف نوكت ةديدعلا ساوق نإفاأل يلا بوتلا



نم مسق لك لخاد ةيسيطانغمورهكلا ىوقلا ببستت

ىلع مسقلا اذه يف سوقلا ليغشت يف قلزملا ءازجأ

نوزلح لكش

لوطلا ديدمت متي ثيحب ةيلا تتم تانويليهلا هذه  لك

لكشب دادزت هتمواقمو ريبك  لكشب سوقلل يلكلا

ريبك



ACB ةيئاوهلا عطاوقلا زومر ىلع فرعتلا

: اهطبظ ةقيرطو

هرايت رديانش / نيرج نيلر ام ةكرام يئاوه عطاق

ريبمأ 3200 يمس األ

رييعتلل لباق



(Masterpact) زمرلا -1

ةعنصملا ةكرشلا ب صاخ وهو عطاوقلا فينصت

رديانش

(NW32H1) زمرلا -2

رديانش ةعنصملا ةكرشلا ب صاخ عطاوق فينصت

عةيلا يسيطانغملا لصفلا رايت ةعس (H) زمرلا



( حاتفملا ) زمر -3

ىلع يوتحيو ةرئادلل عطاق عطاقلا نا ينعي

يسيطانغملا و يرارحلا لصفلا صئاصخ

(Ui1000V) زمرلا -4

ةدمل عطاقلا هلمحتي دهج ىصقأ وهو لزعلا دهج

V تلوفلا ب ساقيو يناوث (3-1) هنيعم

(Uimp12KV) زمرلا -5

ةيلا علا تايتلوفلل زاهجلا دومص وهو ةمدصلا دهج

KV تلوف وليكلا ب ساقيوةيناث يليملا ب ةدملا نوكتو

(Ue220/440/480/690) زمرلا -6

هيلع لمعي يذلا دهجلا وهو عطاقلل يليغشتلا دهجلا

V تلوفلا ب ساقيو يعيبط لكشب عطاقلا



(lcu65KA) زمرلا -7

رصقلا عطقل ىصق األ رايتلا

عطاقلا اهلمحتي يتلا عطقلا ةعسل ةميق ىصقأ يهو

KV ريبمأ وليكلا ب ساقيو ةدحاو ةرم

(Ics=100%lcu) زمرلا -8

نم ةيوئم ةبسن يهو رصقلا لصفل يليغشتلا رايتلا

ةيلا تتم تارم ثالث عطاقلا اهلمحتي يتلا يهو lcu

قئاقد ثالث هردق نمز اهنيب

تاداز lcu lcsنم ةبسن تداز :املك ةظح مال

ساقيو رصقلا تارايت لمحت ىلع عطاقلا ةردق اهعم

kA ريبمأ وليكلا ب

(lcw65KA) زمرلا -9

ةريصق ةينمز ةرتفل عطاقلا هلمحتي يذلا ننقملا رايتلا

KA ريبما وليكلا ب ساقيو



(Cat.B) زمرلا -10

: ينعت انهو لصفلا ةقيرط ثيح نم عطاقلا فينصت

ةرياعم نكميو ريخأت نمزب رصقلا تارايت ريثأت

لصفلا نمز

مكارتلا ةطساوب ةيئاقتن اال قيقحت اهنم رظتنيو

ينمزلا

عطاوقلا MCCBو ةبلوقملا عطاوقلا ب ةصاخ هذهو

ACB ةيئاوهلا

(IEC/EN60947-2) زمرلا -11

ةيملا علا ةيسايقلا ريياعملا عم قفاوتم عطاقلا نا يا

(60Hz/50) زمرلا -12

زتره 50و60 ددرت ىلع لمعي عطاقلا نا يا

(le3200A) زمرلا -13



هيلع لمعي يذلا رايتلا وهو عطاقلل يليغشتلا رايتلا

يعيبط لكشب عطاقلا

A ريبم باأل ساقيو

(Ue690) زمرلا -14

هيلع لمعي يذلا دهجلا وهو عطاقلل يليغشتلا دهجلا

V تلوفلا ب ساقيو يعيبط لكشب عطاقلا

(AC-23A) زمرلا -15

عطاقلا ةئف فينصت

ددرتملا دهجلا ىلع لمعي عطاقلا نا يا

ةيلا علا واألمحلا ريتاوملل حلصيو

(Micrologic0.5A) زمرلا -16

تارايع سمخ ىلع يوتحتو ةيامحلا و مكحتلا ةدحو

رتيمماو





(lr)األلو رايعلا

(overload) يرارحلا لصفلا رايت

ln عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

(tr) يناثلا رايعلا

يرارحلا لصفلا ريخأت طبظ

(lsd) ثلا ثلا رايعلا

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

Ir يرارحلا لصفلا رايت برض هدادعإو

(tsd) عبارلا رايعلا

يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز طبظ

(li) سماخلا رايعلا



يئاقتن اال يسيطانغملا لصفلا رايت

(ln) عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

Isd دادعإ نم ىلعأ li دادعإ نوكي نأ بجي



2000A يمس اال هرايت ABB ةكرام يئاوه عطاق

رييعتلل لباق



عطاقلا زومر ىلع فرعتلا

(SACEE20) زمرلا -1

ةعنصملا ةكرشلا ب صاخ وهو عطاوقلا فينصت

ABB



(IU=2000A) زمرلا -2

هيلع لمعي يذلا رايتلا وهو عطاقلل يليغشتلا رايتلا

يعيبط لكشب عطاقلا

(Ue690V) زمرلا -3

عطاقلا هيلع لمعي يذلا دهجلا وهو يليغشتلا دهجلا

يعيبط لكشب

(lCW55KA) زمرلا -4

ةريصق ةينمز ةرتفل عطاقلا هلمحتي يذلا ننقملا رايتلا

(cat.B) زمرلا -5

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

(~Hz60-50) زمرلا -6

ددرتب AC ددرتملا رايتلا ىلع لمعي عطاقلا نا يا

زتره 50وا60



(---------) زمرلا -7

DC رمتسملا رايتلا ىلع لمعي عطاقلا نا يا

(lcu65KA) زمرلا -8

رصقلا عطقل ىصق األ رايتلا

(Ics65KA) زمرلا -9

رصقلا لصفل يليغشتلا رايتلا

%100 ةبسنلا انهو lcu نم ةيوئم ةبسن يهو

(CEIEN60947-2) زمرلا -10

ةيملا علا ريياعملا عم قباطتم عطاقلا نا يا



عطاقلا تارايع ىلع فرعتلا



يهو تارايع عبرأ ىلع يوتحي

(L)األلو رايعلا

(overload) يرارحلا لصفلا رايت رايع وهو

(I1) زمرلا

يرارحلا لصفلا رايت طبظل وهو

(t1) زمرلا

يرارحلا لصفلا ريخأت تيقوت طبظل وهو

(S) يناثلا رايعلا

short) يسيطانغملا لصفلا رايت رايع وهو

(circuit



(I2) زمرلا

يسيطانغملا لصفلا رايت طبظل ووه

(t2) زمرلا

يسيطانغملا لصفلا ريخأت طبظل وهو

(l) ثلا ثلا رايعلا

يئاقتن اال يسيطانغملا لصفلا طبظل وهو

(l3) زمرلا

يئاقتن اال يسيطانغملا لصفلا رايت طبظل وهو

(G) عبارلا رايعلا

يضر اال برستلا رايت طبظل وهو



(l4) زمرلا

يضر اال برستلا رايت ةيساسح طبظل وهو

(t4) زمرلا

يضر األ برستلا نم لصفلا ريخات طبظل

يرارحلا لصفلل (l1) رايع طبظ ةيفيك

ولك تايعضو 8 اهل حيتافم l1ثالث رايعلل

ةنيعم رايت ةميق اهل ةيعضو

0.40.50.60.70.80.90.95 1

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا

I1=Inx(Σ)



(t1) رايعلا طبظ ةيفيك

ةيعضو لكل تايعضو 4 امهلو ناحاتفم t1 رايعلل

ةنيعم تقو ةميق

ABCD

يسيطانغملا لصفلل (l2) رايع طبظ ةيفيك

لكل تايعضو 8 اهلو حيتافم l2ثالث رايعلل

ةنيعم رايت ةميق ةيعضو

OFF 1 2 3 4 6 8 10

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا

I2=Inx(Σ)

(t2) رايعلا طبظ ةيفيك

حيتافم t2ثالث رايعلل

ةيعضو لكل تايعضو 4 يناثلا األلوو ناحاتفملل

ةنيعم تقو ةميق

ABCD



: ناتيعضو ثلا ثلا حاتفمللو

نمز نود يسيطانغملا لصفلا األىلو ةيعضولا

ريخأت

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا ةيناثلا ةيعضولا

يسيطانغملا لصفلل (l3) رايعلا طبظ ةيفيك

يئاقتن اال

لكل تايعضو 8 اهلو حيتافم (l3)ثالث رايعلل

ةنيعم رايت ةميق ةيعضو

OFF 1.5 2 4 6 8 10 12

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا

I3=Inx(Σ)

ةمهم ةظح مال

دادعإ نم ربكا (l3) رايعلا دادعإ نوكي نا بجي

(l2) رايعلا



رايت ةيساسح طبظل وهو (l4) رايعلا طبظ ةيفيك

يضر األ برستلا

لكلو تايعضو 8 اهلو حيتافم (l4)ثالث رايعلل

ةنيعم رايت ةميق ةيعضو

OFF 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8

0.9 1

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا

I4=Inx(Σ)

(t4) رايعلا طبظ ةيفيك

ةيعضو لكل تايعضو 4 امهلو ناحاتفم t4 رايعلل

ةنيعم تقو ةميق

ABCD



ةيوديلا ةيئابرهكلا عطاوقلا

ManualCircuitBreaker

يئابرهكلا رايتلا لصو وا لصفل عطاوقلا هذه لمعت

ءازجا يا اهب سيلو يوديلا ليوحتلا قيرط نع

ةينورتكلا

: نيعون ىلا ةيوديلا ةيئابرهكلا عطاوقلا مسقنت

KnifeSwitches ةنيكسلا عطاوق

DisconnectSwitches لصفلا عطاوق

Safety ةماعلا الةم سلا عطاوق ىمستو

Switches

knifeSwitches ةنيكسلا عطاوق -1

: نيعون ىلا ةنيكسلا عطاوق مسقنت



ON OFF لصو و لصف ةنيكس عطاوق ا-

: نيئزج نعةرابع يهو

واآلرخ ةيذغتلا فارطا هيلا لصويو تباث امهدحا

لمحلا فارطا هيلا لصويو كرحتم

باطق اال يعابرو ثواليث يئانثو يداحا اهنم دجويو

ةفلتخم دوهج اهلو



قالب201 ةنيكس عطاوق ب-

ثالث يهو ةيذغت يردصم نيب ليدبتلل مدختست

: ءازجا

األلو ةيذغتلا ردصم هيلا لصوي تباث يولع ءزج ▪

يناثلا ةيذغتلا ردصم هيلا لصوي تباث يلفس ءزج ▪

لمحلا فارطا هيلا لصوي كرحتم ءزج ▪

باطق اال يعابرو ثواليث يئانث و يداحا اهنم دجوي

100 ةياغ لو ريبما 10 نم أدبت ةفلتخم دوهج اهلو

ريبما







Desconnect لصولا و لصفلا عطاوق -2

:Switch

Safety ةماعلا الةم سلا عطاوق اضيا ىمستو

Switch

نع   رايتلا لصو و لصفل عطاوقلا هذه لمعت  

ةينورتكلا ءازجا اهب سيلو يوديلا ليوحتلا قيرط

اهضعبو ةنايصلا المعلا غابلا عطاوقلا هذه مدختست

يف ليغشتلا مدع نامضل لفق هيلع بكريل زهجم

ةنايصلا لا معا حلا

ريبما 1000 ةياغلو ريبما نم10 هنم رفوتي

ىلاثالث بيكرتلا ثيح نم عطاوقلا هذه مسقت

: تايعون

( عطاوقلا ةكس ) اغيمو ةكساال ىلع بكري 1-عون

اآليل عطاقلا ب هيبش وهو

ىلع هحاتفمو ةحوللا لخاد بكري 2-عون

( ةفلضلا ) ةفردلا



يتلا ةدعم لا بناجب  غابلا يجراخ بكري 3-عون

اهليغشتب مكحتي

: نيمسق ىلا ليصوتلا ثيح نم عطاوقلا  هذه مسقنتو

ON OFF  رايتلا لصو و لصف عطاق ا-

باطق األ يعابرو ثواليث يئانثو يداحا هنم  رفوتيو

لخاد بكري بطقلا يئانث لصو و لصف عطاق

ةكسلا ىلع ةحوللا



يجراخ بكري بطقلا يئانث لصو و لصف عطاق



لخاد بكري باطق اال يعابر لصو و لصف عطاق

ةيئابرهكلا ةحوللا

بكريو ةحوللا لخاد بكري باطق ثاليثاال عطاق

لفق بيكرتل زهجمو ( ةفلضلا ) ةفردلا ىلع هحاتفم

ةنايصلا ألمعلا هيلع



ةدعملا بناج يجراخ بكري لصو و لصف عطاق

يف ليغشتلا مدع نامضل لفق هيلع بكريل زهجم

ةنايصلا لا معا حلا



يوديلا ليوح تلل مدختسي قالب 2 0 1 عطاق ب-

ةيذغت يردصم نيب

باطق اال يعابرو ثواليث يئانثو يداحا هنم رفوتي

ريبما 1000 ةياغلو ريبما نم10 هنم رفوتي

: نيعون ىلا بيكرتلا ثيح نم مسقيو

وهو ( عطاوقلا ةكس ) اغيمو ةكساال ىلع بكري عون

ةريغصلا دوهجلل

ىلع هحاتفم بكريو ةحوللا لخاد بكري عون

ةريبكلا دوهجلل وهو ( ةفلضلا ) ةفردلا

بطقلا يداحا قالب عطاق



بطقلا يئانث  قالب عطاق

ةحوللا لخاد بكري باطق اال يعابر قالب عطاق

( ةفلضلا ) ةفردلا ىلع هحاتفم بكريو



ايلأ لمعلل كرحمب زهجم وه ام هنم دجوي عونلا اذه

مكحت ةحول قيرط نع



يلا وعلا طسوتملا   دهجلا يف رايتلا عطاوق

MediumandHighVoltage

CircuitBreakers

1ىلإ  نيب دوهجلا  ىف  دهجلا   طسوتم   رايتلا   ىمسي

تلوف وليك 72

تلوفوليك 72.5 زواجتي امدنع عايلا  دهجلا   ربتعيو



و طسوتملا دهجلا  يف رايتلا عطاوق فينصت متي

  ةيئابرهكلا ةرارشلا دامخإ ةقيرط ىلع ءانب يلا علا

: عاون هذهاأل نمو

ةيتيزلا رايتلا عطاوق -1

OilCircuitBreaker 

ءاوهلا نم ةغرفملا رايتلا   عطاوق -2

VacuumCircuitBreaker 

ةيئاوهلا عفدلا رايت   عطاوق -3

Air-BlastCircuitBreaker

تيربكلا ديرولف سداس رايت عطاوق -4

SF6CircuitBreaker 



و طسوتملا دهجلا  يف رايتلا عطاوق فينصت متيو

: نيمسق ىلا بيكرتلا ةقيرط ىلع ءانب يلا علا

Indoor ةيلخاد

Outdoor ةيجراخ



ةيتيزلا رايتلا عطاوق

OilCircuitBreaker 

ةلم عتسملا ةكأرثاألنعاو يتيزلا ع طاوقلا ربتعت

ًارظن 34.5Kv-360KV هجدو دنع لذوك ًايجراخ

ةيداصتق اال اهتفلكتل

: نيعون ىلإ ةيتيزلا عطاوقلا مسقنت  

ضفخنملا تيزلا عطاوق أ-

ةيتيزلا ةلماك عطاوق ب-



ضفخنملا تيزلا عطاوق

Minimumoilcircuitbreaker:

عضويو لزاع طسوك تيزلا لمعي عونلا اذه  يف

نم ةيامحللو رثكأ نامأ ريفوتل ةليلق تايمكب تيزلا

تويزلا راطخأ

تاذ تيزلا عطاوقب انايحأ عطاوقلا هذه ىمستو

ريغصلا مجحلا

تيزلا عطاوق يف لمعت يتلا دوهجلا نأ  امك

يه: ضفخنملا

ةيلخادلا تاقيبطتلا نم 4.6KV–34.5KVيف

Indoor

تاقيبطتلا ونم 14.4KV–765KV يف

Outdoor ةيجراخلا



ام حوارت ـعـت طاوقلا هذه اهلمحت يتلا تارايتلا و

قوف 630A–3000Aامف بـني

ضعبلا اهضعب نع ةلوصفم ثلاالةث تازافلا نوكت  

دامخ إل تيزلا ب ةءولمم ةرجح اهنم لكل مدختسيو  

يئابرهكلا سوقلا

 

للحت ةجيتن تدلوت يتلا ةرخب األ سيفنت متي ثيح

ملاالسم ةكرح ءانثأ ةرارشلا ةقطنم يف تيزلا

عطاقلا نم كرحتملا

لماك تيزلا نم ةيمك هيجوتب ةرخب هذهاأل موقتو

يذلا و ةرارشلا دامخ إل ةرجحلا يف دوجوملا لزعلا

كربنز دش ةوق ةطساوب الهق غإو هحتف متي



يجراخلا ضفخنملا تيزلا رايت عطاق



ةيتيزلا ةلماك عطاوق

Bulkoilcircuitbreaker:

ال ًارظن ةيتيزلا ةلماك عطاوقلا ب عطاوقلا هذه تيمس

تايلمع هيف متت لزاع طسوك اهب تيزلا مادختس

( ليصوتلا فارطأ ) طاقنلل لصفلا و ليصوتلا

 : نيببسل انه تيزلا تامادختسا رصحنتو

ةيئابرهكلا ةرارشلا دامخإ طسو

ةلزاع ةدامك ربتعي  

لخادب متت ليصوتلا و لصفلا تايلمع نإ ثيح

ةنوكتملا تازاغلا نأ امك بلصلا ديدحلا نم نازخ

ددمت نع ةجتانلا ةرارحلا ةجرد عافترا ةجيتن

متياآليت:  ثيح و ةيئابرهكلا ةرارشلا



ةر ارحلا درطت ثيح ةرارشلا ديربت تايلمع  

تازاغ ةئيه ىلع ةنوكتملا

تيزلا ةكرحل يماودلا بارطض اال نايرس تايلمع

ةريبك اهتيلزاع عيلا طغضب ةطوغضملا تازاغلا  

دحاو تيز نازخ يف راوطا ثلاالةث يتيز رايت عطاق



هلمع ةقيرط نايبو يتيزلا عطاقلا ءازجا



ءاوهلا نم ةغرفملا رايتلا   عطاوق

 VacuumCircuitBreakers

ةجرد اهيف لمعت ةفرغ نم ًاساسأ عونلا اذه بكرتي  

( قبئز نم(10-7ملم لقا ىلإ غيرفتلا

واآلرخ تباث امهدحأ نيسم ىلعتال يوتحتو

كرحتم

مسج و كرحتملا تلاالسم بيضق نيب ماكح  ومتياإل

أدصلل لباق ريغ الذ وفلا نم خافنم ةطساوب ةرجحلا

موقت عطاوقلا نم عونلا اذه يف ةرارشلا دامخإ ةيلآ

نيأت ثودح عنمل تاسم ملاال ةفرغ غيرفت أدبم ىلع

سوقلا ثودح ىلع دعاسي يذلا ءاوهلا

دش ةوق ةطساوب واإلغالق حتفلا ةيلمع نوكتو

كربمز



ءاوهلا نم غرفم رايت عطاق



ءاوهلا نم غرفم رايت عطاق



ءاوهلا نم غرفملا عطاقلل يلخادلا بيكرتلا



ءاوهلا نم غرفملا عطاق ءازجا



ةيئاوهلا عفدلا رايت   عطاوق -3

 Air-BlastCircuitBreaker

تاسم ملاال حتف عطاوقلا نم عونلا اذه متي يف

ءاوه ةطساوب وأ يئاوه رايت ةطساوب سوقلا ءافطإو

ةلا طإ ببسي امم اًيضرع وأ اًيسأر امإ عفدي طوغضم

نيؤملا ءاوهلا داعبإو سوقلا

تابلطتم يف ةرثكب لمعتسي عطاوقلا نم عونلا  اذه

Indoor تاطحملل ةيلخادلا ةيلا علا دوهجلا رئاود

 

Outdoor ةيجراخلا تاقيبطتلا يف  امأ

ام اهميق حوارتت دوهج لمعتست

يف لمعتست اهنأ ريغ  34.5KV–800KV نيب 



لثم:  ةصاخلا ضارغ األ ضعب

ىلإ لصت رايت الت دعمب تادلوملا عطاوق أ.

قوف (24KV)امف

ةيئابرهكلا نارف ب.يفاأل

ةمظن أل باطق وأثاليثاأل يداحأ عطاقك لمعتست ج.

بحسلا و رجلا

ةيملا علا تارايتلا عطق ىلع اهتردق د.

امه: نيمسق ىلإ عطاوقلا هذه مسقنت

Indoor  ةيلخاد يئاوه عفد عطاوق  

Outdoor  ةيجراخ ةفوشكم يئاوه عفد عطاوق



يجراخ يئاوه عفد رايت عطاق



: عطاوقلا هذه زيمي ام مهأ نمو

لمعي يوق كربمز فلل DcMotor مدختست (1

ةرادلا لصو ىلإ ايدؤم يكيناكيم عارذ بذج ىلع

 Trippingcoil ةطساوب متتف حتفلا ةيلمع امأ

ىلإ عارذلا ةداعإو كربمزلا فإالت ىلإ يدؤي

يلص األ اهعضو

نم عونلا اذهب مدختسي (2

فلم وهو Magneticblowupcoil عطاوقلا

يكيناكيم عارذ عم يزاوتلا ىلع عضوي

عارذلا اذه لصو نأ ثيح

رمي ال يلا بوتلا فلملا ىلع Shortcircuit لمعي  

رايت هيف



ةرادلا ب فلملا اذه لخدي عارذلا حتف حةلا يف نكلو

ةرارشلا لا جمل اسكاعم ايسيطانغم جماال ادلوم

فرغ ال خاد ىلع ىلإاأل يئابرهكلا سوقلا عفدي امم

عيطقت ىلإ يدؤت ةلوزعم ةريغص تاغارف تاذ

ةرارشلا

أدبم عطاوقلا نم عونلا اذهب مدختسي (3

ةلا اإلغالقحب عنمل كلذو (Antipumping)لا 

لإلغالق ةراشإ ءاطعإ ةيرارمتسا Faultعم ثودح

واال بطعلا نم تاسم ملاال ىلع ةظفاحملل كلذو

واإلغالق حتفلا راركت ءارج فارحن



يئاوه عفد عطاقلا ءازجأ



يئاوه عفد عطاقلا لمع ةقيرط



تيربكلا ديرولف سداس رايت عطاوق -4

SF6CircuitBreaker 

مادختس ال ًارظن تيربكلا ديرولف سداس عطاقب يمس

سوقلل دامخإ طسوك تيربكلا ديرولف سداس زاغ

SF6C.B زمرلا هلب زمري عطاقلا اذهو يبرهكلا

-14.4KV  نيبام حوارتت دوهج دنع لمعيو  

A4000 ىتح لصي ننقم رايت كلذكو  765KV

يبرهكلا سوقلا ءافطإو لزعلا ىف ةزاتمم صاوخ هل

ةزهجأ ىف ةريخ ىفاآلةنواأل همادختسا رشتنأ كلذل

GasinsulatedSwitchgearGIS عطقلا

عطاوقلا هذه نم ةديدع عاونأ دجوتو  

ربكأ هتفاثكو لماخ زاغ وهف اهيف مدختسملا زاغلا  



ةيئابرهكلا هتناتمو تارم سمخب ءاوهلا ةفاثك نم

طغضلا ةدايزب دادزت

 

نكمملا نم هنإف زاغلا اذه نمث عافتر ال ةجيتنو

هطاخ ةطساوب ةديج ةناتم وذ طيلخ ىلع لوصحلا

ءاوهلا ب

يئابرهكلا سوقلا دامخإ يف زاغلا اذه ةيمهأ زربتو

Electronegativegas ةيبلسورهكلا هتفصب

كرحتي امدنعو تانورتكلإ بسك ىلإ ليمي هنأ ثيح  

عفدني فوس SF6 لا زاغ نإف كرحتملا ملاالسم

تانورتكلإ بسك ىلع ماعال دامخ اإل ةرجح ىلإ

لهسي امم ايبسن ةكرحتم ريغ سةبلا تانويأ ال كشم

هءافطإ



يجراخ تيربكلا ديرولف سداسرايت عطاق



يلخاد تيربكلا ديرولف سداس رايت عطاق



هلمع ةقيرط نايبو تيربكلا ديرولف عطاق ءازجا



عنصلا ةثيدح رايت عطاوق

(DCB) لصاف رايت عطاق

ماع (DCB) لصافلا   رايتلا   عطاق   جاتنا مت

دعب هتجذمن  مت دهجلا  رايت عيلا عطاق   ربتعيو  2000

  تيربكلا ديرولف يسادسزاغ عطاق

لخاد عطقلا ةادأ بيكرت متي ثيح يديلقت لح لثميو

  عطقلا   ةفرغ

ةلصفنم   عطاوقل   ةجاح كانه دعي مل يلا  بوتلا

ةيدامتع اإل ةدايز ىلإ يدؤي اذهو

قلطملا ءاوهلا لصف حيتافم جاتحتو

تاونس 6 2ىلإ لك ةيرود   ةنايص ىلإ 

ىلإ جاتحت ةثيدحلا   ةرئادلا   عطاوق   امنيب  

ماع 15  لك ةنايص   تارتف



تابلطتم ليلقتل اضيأ لصافلا رايتلا   عطاق   مادختسا متي

ةيدامتع اإل ةدايزو , عيزوتلا ةطحم   لخاد ةحاسملا

ةلصفنملا   عطاوقلا   صقن ببسب  

لماكتم يئوض  رايت  رعشتسم   مادختسا متي

نم ةبولطملا ةحاسملا ليلقتل لصافلا رايتلا   عطاق عم 

  عيزوتلا   ةطحم

ةطحملا ةسدنهو ميمصت طيسبتل اضيأو

لماكتملا يئوضلا رايتلا   رعشتسم   موقيو  

420  دهجلا اذ  لصافلا   رايتلا   عطاق عم 

فصنلل   عيزوتلا   ةطحم ةمصب ليلقتب   تلوف وليك 

يديلقتلا لحلا عم ةنراقملا ب

ببسب   رايتلا الت وحم عم  ةطشنلا   عطاوقلا   مادختساب  

يفاضإ لزاع طسو دوجو مدعو ةداملا صقن



(DCB) لصاف رايت عطاق



ضرؤم رايت عطاق  وأ  ءاعولا ضرؤم رايت عطاق

(DeadTankCircuitBreaker) ةيواحلا

رايتلا لصف تاودا هب دجوت ىذلا رايتلا عطاق وه

ضرؤم ىندعم ءاعو لخاد   رايتلا الت وحمل   ةفاضإ

ليوحتلا تاطحم يف عطاوقلا نم عونلا اذه مدختسي  

يلا علا دهجلا تاذ  يئابرهكلا لقنلا ب ةصاخلا

(DTCB) نيجه رايت عطاق



نوبركلا ديسكأ يناث رايت عطاق

CarbonDioxideCircuitBreaker

ABB ةكرش تماق  2012 ماع ىف

ثيح   تلوف وليك  75  دهجب عيلا  دهج عطاق   جاتنإب

لزاع طسوك   نوبركلا ديسكأ يناث زاغ  مدختسي

  يئابرهكلا سوقلا دامخ  إل

سفنب   نوبركلا ديسكأ يناث  رايت  عطاق لمعيو

تيربكلا ديرولف يسادسرايت   عطاق   ئدابم

لصافرايت   عطاقك   اضيأ هجاتنا نكميو  

ديرولف يسادس زاغ  نيب ليدبتلا  بو

  نوبركلا ديسكأ يناثزاغو   تيربكلا

ديسكأ يناثزاغ تاثاعبنا ليلقت لمتحملا نم  هنإف

جتنملا رمع ةرود ءانثأ 10 نط  رادقمب   نوبركلا



نوبركلا ديسكوا يناث زاغب لمعي رايت عطاق

(CDCB)



ةطساوب   تلوف وليك  1200  دهجب   عطاوق   ءاشنإ مت

  2011 ماع ربمفون  ىف زنميس   ةكرش

يلا تلا ماعلا ب ليربا ABBىف ةكرش اهتلتو

نم عرف   رمتسملا يلا علا دهجلا  رايت عطاوق الزتلا 

2015 ماع ثحب عورف

طبر ىف ةديفم   عطاوقلا   ضعب ربتعتو  

  رمتسملا يلا علا دهجلا  لقن رايت طوطخ



:Switchgear ةيئابرهكلا حيتافملا

مكحتلا و لصولا و لصفلل مدختسملا زاهجلا وهو

اهتيامحو تازيهجتلا و ةيئابرهكلا تارادلا ب



لمشي ماع حلطصم  switchgearوه حلطصملا

لثم: تاجتنملا نم ةعساو ةعومجم

  

circuitbreakers االةيل   عطاوقلا  

switches ةيئابرهكلا   عطاوقلا و

تارهصنمب ةدوزملا عطاوقلا و

  HRC تارهصنمو  

  ضيرأتلا عطاوقو

يضر اال بيرستلا عطاوقو

:Switchgear ةيئابرهكلا حيتافملا تانوكم



: Switchgear نوكتت

لصولا و لصفلا رصانع -1 

fuses تارهصنملا لثم ةيامحلا رصانع -2 

isolators لزعلا عطاوق -3

circuitbreakers االةيل عطاوقلا -4

relays ةيامحلا تاهيلير -5 

مكحتلا تاحول -6

قعاوصلا تاعنام 7

رايتلا الت  وحم 8

  دهجلا الت وحم 9

اهب ةطبترملا ةفلتخملا   تازيهجتلا 10



 :Switchgear ةفيظو

ليغشتب switchgear حمست   يداعلا ليغشتلا ءانثأ

نم اهريغو لقنلا طوطخو تادلوملا لصف وأ

ىرخ األ ةيئابرهكلا تازيهجتلا

حةلا لثم لطع ثدحي امدنع   ىرخأ ةيحان  نم

نم ءزج يأ shortcircuitيف يبرهكلا رصقلا

 امم تازيهجتلا ربعريبك رايت قفدتي   ةقاطلا ماظن

  ةيئابرهكلا ةيذغتلا عاطقناو اهفلتب ددهي

أطخلا فشتكت switchgear كلذ نإف عمو  

ماظنلا نم لطعملا ءزجلا لصفب موقتو



:Switchgear فينصت  

ساسأ ىلع ةيئابرهكلا حيتافملا فينصت نكمي

يلي: ام يف دهجلا ىوتسم

ضفخنملا دهجلا -1

 LowVoltage(LV)Swtichgear 

ةننقملا ةيئابرهكلا حيتافملا ةعومجم ةداع ىمست  

دهج تاذ ةيئابرهك حيتافم اهنأ ىلع 1KV ىتح

ضفخنم

 

ىلع LVSwitchgear حلطصملا لمتشي  

  ضفخنملا دهجلا تاذ ةيئابرهكلا ةرئادلا عطاوق

  ةيئابرهكلا حيتافملا  و

  لمحلا نع يئابرهكلا رايتلا لزاوعو  

HRC تاحتفو

ةيضر األ برستلا رئاود عطاوقو  



(MCB) ةرغصملا ةرئادلا عطاوقو  

(MCCB) بلا وقلا تاذ ةرئادلا عطاوقو

LV ماظن ةيامحل لاالةمز تاقحلملا عيمج  يأ



  طسوتملا دهجلا -2

MediumVoltage(MV)Switchgear

نع ةرابع يه Switchgear  عطاوق ةفرغ  

ةرارشلا ئفطت ةيزاغ عطاوق اهبلغأ ةينيكس عطاوق

SF6 زاغ قيرط نع



زكرم يه Switchgear عطاوق ةفرغ ربتعت  

دهجلا الت وحمو تاكرحمل ةيامحلا و مكحتلا

تاطحم يف يساسأ اهدوجووًابلا 6KVغ طسوتملا

ةيئابرهكلا ةقاطلا ليوحت

غًابلا نئازخ نمض طسوتملا دهجلا عطاوق عضوت  

ةساودو الت جعب دوزم عطاقلا نوكي

كسيد نم عطاوقلا كلت لصوو لصفب مكحتلا نكمي  

ةطحملل ةدايقلا صةلا يف مكحتلا

يئابرهكلل األرم يطعي نأ نيسدنهملا ريبكل نكميو  

األنام عضو ىلع هجارخإو عطاقلا لصفب

ةيقاو ةلدبو تازافق سبل دعب يئابرهكلا موقي ثيح  

20KV ىتح لزعت هجولا و مسجلل

ىلع عطاقلا عون بسح هديب وأ هلجرب طغضلا  ب



هيدي اتلكب بحسيو يكيناكيملا قيشعتلا كفيف ةساودلا

مسق جرخيو ةيندعم ةكس ىلع كرحتي يذلا عطاقلا

ةنزخلا جراخ هنم



ىلع ةنايصلا ءارجإ دنع وأ لألنام طقف ءارج  اذهاإل

ةيكيناكيملا ىلعاألمحلا وأ ةلوحملا وا كرحملا

مايق ببسب لصولا مدعب هيبنت ةراشإ هيلع عضوتو

عطاقلا لا محأ ىلع لمعلا ب ةنايصلا رصانع

يئابرهكلا زجحلا مسا ةيلمعلا هذه ىلع قلطي

تاهيلير دجوت ةنزخلا نم ىلع األ ءزجلا  يف

هذه ددع دادزيس دهجلا عفترا املكو ةفلتخملا ةيامحلا

تاهيليرلا



:HighVoltageSwitgear يلا علا دهجلا -3

و نييسيئر نيمسق ىلإ يلا علا دهجلا عطاوق مسقنت

امه: 

ةيتيزلا عطاوقلا  

ةيتيزلا ريغ عطاوقلا  

OilCircuitBreaker  ةيتيزلا عطاوقلا

ةلم عتسملا ةكأرثاألنعاو يتيزلا ع طاوقلا ربتعت

34.5KV-360KV هجدو دنع لذوك ًايجراخ

ةيداصتق اال اهتفلكتل ًارظن

: نيعون ىلإ ةيتيزلا عطاوقلا مسقنتو  

ضفخنملا تيزلا عطاوق  

  ةيتيزلا ةلماك عطاوق



وأالً:

تيزلا لمعي عونلا اذه يف ضفخنملا تيزلا عطاوق  

ريفوتل ةليلق تايمكب تيزلا عضويو لزاع طسوك

تويزلا راطخأ نم ةيامحللو رثكأ نامأ

تاذ تيزلا عطاوقب انايحأ عطاوقلا هذه ىمستو  

ريغصلا مجحلا

تيزلا عطاوق يف لمعت يتلا دوهجلا نأ امك

يه: ضفخنملا

  ةيلخادلا تاقيبطتلا 4.6KV–34.5KVيف  نم

Indoor

تاقيبطتلا نم 14.4KV–765KV يف

Outdoor  ةيجراخلا



ام حوارت ـعـت طاوقلا هذه اهلمحت يتلا تارايتلا و

قوف 630A–3000Aامف بـني



OilLessCircuit  ةيتيز ريغ عطاوق

Breaker



عاون األ رثكأ نم ةيتيزلا ريغ عطاوقلا ربتعت  

 Indoor ةيلخادلا تاقيبطتلا االيف معتسا

حوارتي يتلا دوهجلا دنع عطاوقلا هذه مدختستو

1KV–800KV نيب ام اهميق

زاغ و طوغضملا ءاوهلا ىلع اهلا معتسا يف دمتعت و

جراية خلا ـتا طحملا ـتمن ير بكلا د يرولف سدا س

34.5KV–362KVعندجلاهدومن



Fuses  تارهصملا

ةمصافلا اضيا ىمستو

ىلا يئابرهكلا دهجلا ثيح نم تارهصملا فنصت

: عاونا ثالةث

يلا علا دهجلا تارهصم -1



طسوتملا دهجلا تارهصم -2

ضفخنملا دهجلا تارهصم -3

 



ةيعيبطلا ريغ ةدايزلا حةلا يف لصفلل   مدختست يهو

لمحلا رايت ةميق يف

فلتي يذلا ىصق اال رايتلا رابتعاب اهفينصت متي كلذك

زويفلا هدعب

: اهنم كانه ثمال

100mA,250mA,800mA،1A,5A,10A

ريبما 500- ريبما 100 ىتح لصتو



:  اهنمف لكشلا ثيح نم اهفينصت متي كلذك

Cylinderstyle ةيناوطس اال تارهصملا

 fuses

 Conestylefuses ةيطورخملا تارهصملا



Bladestyle ةنيكس لكش تازويفلا تارهصملا

 fuses

 

ردصملا ةيامح يسيئرلا اهفده تارهصملا نا ملعللو

تقولا سفن يف لمحلا و

داز ولو ردصملا يذؤي فوسف ةرئاد رصق ثدح ولف

لمحلا ب كلذ رضي فوسف   يعيبطلا نع   لمحلا

يرارحلا ريثأتلا ىلع دمتعت رصانع  يه تارهصم لا



هلصوم هدام ىف يبرهك رايت رورم دنع دلوتملا

متي ىلا وبتلا نيعم رايت دنع زويفلا رهصني ثيح  

يبرهكلا رايتلا لصف

fuseelement بلا ىمسي ام وأ لصفلا رصنع

: ىلي ام اهيف رفاوت بجي

ريغتت وال كلهتست ال هديج ةدام نم ةعونصم -1

نمزلا رورمب اهتافص

راهصن لال ددحملا رايتلا دنع راهصن اال ةعرس -2



يرخا بقاوع ىف هداملا هذه راهصنا ببستي 3-ال

لا لثماالعتش



ةيامحل ( تازويفلا ) تارهصملا اضيا مدختست

تارايسلا يف ةيبرهكلا رئاودلا

 



تازويفلا و عطاوقلا نيب قرفلا

لكشلا -1

ةريبكو ةريغص ةددعتم ماجحاو لا كشا هل زويفلا

ابيرقت دحوم مجحو لكش هل عطاقلا





بيكرتلا -2

ا رئاودلا يفو مكحتلا تاحول يف هبيكرت نكمي زويفلا

اهريغو تارايسلا رئاودو ةينورتكل ال

مكحتلا تاحول االيف هبيكرت نكمي ال عطاقلا

لا معتس 3-اال

الهن أطخلل ضرعت اذا ةدحاو ةرم لا معتس لال زويفلا

فلتي فوس

فلتي وال ءاطخ األ لمحت ىلع ةردقلا هدنع عطاقلا

ةلوهسب

ليغشتلا ةداعا -4

أطخلل ضرعت اذا هرييغت نم الدب زويفلا

أطخلا زاةلا دعب ةلوهسب هليغشت ةداعا نكمي عطاقلا



ةعس ىندا -5

وهو ريبما 100يلم هتعس نوكت نا نكمي زويفلا

ةفيفخلا دوهجلا تاذ تاحوللا ةيامح ىلع رداق

ريبمأ هل1 ةعس ىندا عطاقلا

لصفلا ةعرس -6

اهتميق ةينمز ةدمب ةرئادلا لصفي  نا نكمي زويفلا

ةيناثلا 0.001نم

0.01نم اهتميق ةينمز ةدمب ةرئادلا لصفي عطاقلا

لصفلا نمز ةرياعم نكمي عطاوقلا ضعبو ةيناثلا

ةميقلا هذه نم ىلعأ حبصيل



لصفلا ىنحنم -7

اهنأ ىلع ةرباعلا ةيلا علا تارايتلا أرقي ال زويفلا

ةرئادلا لصفب موقي وال رصق ةرئاد

ىلع ةرباعلا ةيلا علا تارايتلا أرقي نا نكمي عطاقلا

ةرئادلا لصفب موقيو رصق ةرئاد اهنا



باطق 8-األ

بطقلا ثالةيث تازويف دجوي بطقلا يداحأ زويفلا

تاكرحملا ةيامح يف اهمادختساب حصني ال نكل

و قرحلل كرحملا ضرعتيف اهدحأ فلتي نكمم الهن

فلتلا

بطقلا يعابرو ثواليث يئانثو   يداحأ عطاقلا

ةيبطقلا -9

ةصاخو هيلع ردصملا ةيبطق تلدبت اذا فلتي زويفلا

رمتسملا رايتلا رئاود يف

ةيبطقلا ليدبتب فلتي ال عطاقلا

يئابرهكلا سوقلا ءافطا -10

يئابرهكلا سوقلا ءافطإ ىلع ةردق هدنع سيل زويفلا

زويفلا بيكرت وا عزن دنع رايتلا لصف بجي كلذل



لصف نكميو يئابرهكلا سوقلا ءافط ال زهجم عطاقلا

خالهل نم ةرئادلا ليصوتو

نيوكتلا -11

ةيكيناكيم وا ةينورتكلا ءازجأ هب سيل زويفلا

ةيكيناكيمو ةينورتكلا ءازجأ هيف دجوي عطاقلا

ايخيرات -11

صئاصخب عتمتي وال عطاقلا لبق هعارتخأ مت زويفلا

عطاقلا اهب عمتي

ةفاضإ مت دقو زويفلا دعب هعارتخأ مت عطاقلا

هيلإ تايامحو صئاصخ

نمثلا -12

عطاقلا نم انمث صخرا زويفلا



ةيئابرهكلا عطاوقلا باتك هللانم دمحب ءاهتن متاال

2020/3/1 يف توريب

ءابرهك ينف دمحم ليقع مكوخأ هبتك




