
חישוב השפעת השימוש במגביל  
זרם קצר בקרבת גנרטור על עליית  

המתח הצפויה ואמצעי ההגנה  
הנדרשים

וקובי פרץווינזוןמהנדס שחף , דוד אלמקיס' דר: י"הוכן ע



אנרגיה לרשת מתקני ייצור משק החשמל וחיבור פיתוח 
החלוקה

. מתמדת של זרם הקצרעלייה 
ברשת ההולכה והן ברשת החלוקה והן במתקנים  הן 

.   פרטיים

(Is-Limiter)מגביל הזרם 



 התקלהמהיר מאד של זרם ניתוק

 מובהקאינדוקטיבי אופיןבעלת הרשת הינה

 גורם למתחי יתר גבוהים  ף טהששימור עקרון
)Switching over voltage:(𝑉𝑉 = 𝐿𝐿 � 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑

נושא ההרצאה:
בחינת מתחי היתר הנוצרים בישום של מערכת  

Is-LIMITERבהדקי הגנרטור.



 

מבנה עקרוני של מגביל זרם



 

פועל בתחום Is limiter-ה
הזה



 



:שלרמת מתחי היתר תלויה בפרמטרים 
-Is limiter–נתונים משתנים
נתונים שונים ממקרה למקרה–הגנרטור -
נתונים שונים ממקרה למקרה–הרשת החשמלית -

הספציפי של השפעה של השילוב של נדרשת בדיקה 
כל המרכיבים

לא לינארייםאופייניםשל המרכיבים הינם האופינים

הבדיקה מחייבת סימולציה



 
בסימולציהשנבדקה המערכת 



 הדרוש  הזמן לאחר , אידאלי שנפתחמתג
הקצר  לגילוי 

ל"נתיך המחובר במקביל למתג הנ:
מודל הנתיך מבוסס על שינוי ההתנגדות עם הזמן  ◦

.נתק–מערך זניח לערך אין סופי 
המעבר מההתנגדות אפס לנתק תלוי מאוד  

.בפרמטרי הנתיך



 נבנה , לאופיין מתח זרם של מגן הברקבהתאם
 3.4.11IEEE WORKINGמודל המתבסס על המלצות 

GROUP

מודל מגן הברק
וסלילים שערכם תלוי במידות  קבלים , כולל נגדיםהמודל 

.הברקהגיאומטריות של מגן 
A0, A1לינאריים לא שני אלמנטים , ובנוסף



מורכבותתופעות מעבר ניתוח 

"  אבני בנין"בעזרת לינאריםלא יחודייםמידול מפורט של אלמנטים 
יסודיות

הבנה יסודית ומעמיקה של תהליך תופעת המעבר 

פעולת האלמנטיםחקר 

EMTP-RVבתוכנת שימוש 



תרחישי התקלות שנבחנו
קצר תלת פאזי
קצר דו פאזי
 לאדמהקצר דו פאזי



זרמים

מתחים



 מתח יתרמגיניללא:

:לא תקין

מותרסף
)kV(

יתר מתח
)kV(מחושב 

סוג התקלה תרחיש

16.1

... פאזות3 1
14.8 פאזות2 1

פאזות  2
לאדמה

1

פאזות3 2
... ... 2

...
21.32 שהתקבלהמכסימום



לאחר הוספת מגן ברק וקבלים

מותרסף
)kV(

יתר מתח
)kV(מחושב 

סוג התקלה תרחיש

16.1

פאזות3 1
10.34 פאזות2

פאזות  2
לאדמה

פאזות3 2
....... ...... .....

15.35 שהתקבלהמכסימום



  ללא התקנת אמצעי הגנה בפני מתח יתר יכולים להתקבל
.מתחים אשר מסכנים את הציוד

וניתוח ניתן לתכנן ולקבוע  חישוב , בעזרת ביצוע סימולציה
לשם  ) ברק וקבליםמגיני(מאפייני האמצעים הנדרשים את 

.הגנת הציוד בפני התופעה



ג  "היישום של מגביל הזרם נפוץ ברשתות מ
.ג"מובמתקני 

 מחייב בדיקה זרם קצר בקרבת גנרטור ניתוק
לגנרטור  היחידיות הקשורות של התופעות 

 של המאפשר ביצוע סימולציה נבנה מודל
תופעת המעבר המתקבלת כתוצאה מפעולת  

.מגביל הזרם



 הסימולציה תלויות משמעותית באופיין  תוצאות
מרגע תהליך ההיתוך ועד לכיבוי  החל -הנתיך 
הקשת

  רמת המתחים המתקבלת עשויה להיות חריגה
מעל המותר ולפיכך יש צורך באמצעי הגנה  

או קבלים  /מגני ברק ו-אלה להגבלת מתחי יתר 
(surge capacitor).

  הסימולציה מאפשרת לקבוע את הפרמטרים
.העיקריים של אמצעי ההגנה



תודה רבה על ההקשבה



 

EMTP-מודל המערכת ב
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