
يضر األ برستلا نم ةيامحلا يذ ةرئادلا عطاوق

Circuitbreakerswithearthleakage

protection

دادعإ

ءابرهك فين دمحم ليقع



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

VoltageELCB

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

اهب دوعي ويتلا ةريطخلا فورظلا ديدحت عيطتسي

ثمفالنم رخآ قيرط ةطساوب ضر األ ىلإرايتلا

خالل نم وأ ضر ىلعاأل فقاو ناسنا خالل

هايملا بيبانأ



رايت عون يضرأ برست عطاوق -2

currentELCB

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

breakercircuitleakageEarth

: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

devicecurrentResidual

(RCD) اراصتخا ىمسيو

يقرفلا رايتلا وذ ةرئادلا عطاق ًاضيأ ىمسي و

BreakerCircuitCurrentResidual

(RCCB) اراصتخا ىمسيو

يضر األ أطخلا وذ ةرئادلا عطاق اضيأ ىمسيو

BreakerCircuitFaultGround

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

breakerscircuitcurrentResidual

protectioncurrentoverwith

RCBO اراصتخا ىمستو

RCCBباإل ةمهمب موقت عطاوق نع ةرابع يهو

لصفلا ) رايتلا ةدايز نم ةيامحلا ةمهم ىلا ةفاض

لصفلا ) رصقلا رئاودو (loadover يرارحلا

(circuitshort 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 ButtonTestال 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

31 لوخدلا يفرط

42 جورخلا يفرط نيب يربوك لصو متيو

75 لوخدلا يفرطو

يفرط ىلا هتيامح دارملا لمحلا ليصوت متيو

86 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

ProtectionDobleSafetyDouble-1

BreakerCircuit

220V/63AN+1PH-2

6000AcapacitybreakingHigh-3

B/C:typereleaseInstantaneous-4

>t.5%+220VVoltageOver-5

.0.1sec

>tmA15>CurrentLeakageEarth-6

sec0.1

designeABB-7

IEC,16917-1StanderdGB-8

61009-1Standerd



: 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



م

ال



: نيصتخملا و نيينفلل تاظح

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


