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مـــــــــــــــــــــــــــــــة
ّ
 مقد

من خالل شبكة كهربائية جمهورية العربية السورية لى المستخدمين في التزويد الطاقة الكهربائية إيتم 

تتكون . توزعهم الجغرافيعامة تمتد من محطات التوليد إلى أماكن تواجد هؤالء المستخدمين مهما كان 

أشكال الطاقة إلى  هذه الشبكة العامة من عدة مكونات وهي محطات التوليد التي تقوم بتحويل مختلف

برفع الجهد الكهربائي الذي تولده محطات  مختلفة بعضها يقوم حطات تحويلومن م, طاقة كهربائية

خفض يقوم ببعضها اآلخر و, تواجد المستخدمينكن إلى أماكن مم فاقدالتوليد إلى قيم عالية لنقله بأقل 

تتكون الشبكة أيضاً من خطوط النقل التي تقوم بنقل وتوزيع و, هد إلى مستويات مناسبة لالستخدامالج

الطاقة الكهربائية ومن مراكز المراقبة والتحكم التي تقوم بمراقبة سير عمل مكونات هذه الشبكة وتقوم 

من مكونات الشبكة أيضاً و, الكامل لالنهيارعن الشبكة لكي ال تتعرض كذلك بفصل المكونات المعطوبة 

أضف إلى ذلك العدادات التي تقوم بقياس كمية الطاقة التي مراكز التحويل بالقرب من أماكن االستهالك 

 .المستخدمينتسري بين مكونات الشبكة و

 اهلدف من البحث
التي ك ف و 24/4.4مراكز التحويل موضوع على الضوء يط سلتيهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى 

دورها والتعرف على أجزائها ومكوناتها عن كثب والمنظومة الكهربائية ضمن ية ئنهاال المراحل تأتي في

تأريض وصيانة ومعرفة كل ما يخص هذه المراكز من أعطال و في إيصال الطاقة الكهربائية للمستهلك

يتخذها مكتب التدريب في الشركة العامة لكهرباء كما يهدف إلعداد وثيقة تدريبية , تخفيض للفاقدو

 .على هذا الموضوع  المهندسين والعمالمحافظة حمص مرجعاً لتدريب 

محطات ود البد من شرح موجز عن محطات التولي مراكز التحويلموضوع لكن قبل الولوج بصلب  

 .الحديث عنها الحقاً ب يستفاضصوالً لمراكز التحويل التي سو التحويل
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 الفصل األول

 توزيع الكهرباءوآلية توليد ومكونات الشبكة الكهربائية 
 مخطط جريان الحمولة من التوليد إلى المستهلك( 1) يبين الشكل :مقدمـــــة  0-0

 محطة توليد               234/66محطة تحويل           66/24محطة تحويل           24/4.4مركز تحويل                    المستهلك              

 

 

 مخطط جريان الحمولة( 1)الشكل 

يتم نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى المستخدمين في شتتى متواقعهم متن ختالل شتبكة 

كهربائية معقدة تحتوي على عدد كبير من محطتات تحويتل الجهتد المختلفتة ومتن خطتوط النقتل التتي تنقتل 

ستب حجتم الشتبكة الطاقة الكهربائية بمستتويات جهتد مختلفتة ال يقتل عتددها عتن أربعتة مستتويات وذلتك ح

ة تقوم برفتع الجهتد التذي د كل محطة توليد محطة تحويل رئيسويوجد عن. والتوزع الجغرافي للمستخدمين

إن الهتدف متن رفتع . ينتجه المولد إلى جهد عالي تتحدد قيمته من طتول ختط النقتل وكميتة الطاقتة المنقولتة

طاقة المفقودة في خطوط النقل حيتث أن كميتة تقليل كمية ال والجهد الكهربائي عند نقل الطاقة الكهربائية ه

تتناسب مع مربع التيار الذي تحمله هذه الخطوط ومن المعلوم أن رفع الجهد بنسبة معينة يقلتل قيمتة  فاقدال

متع  ستتناستب عكستياً  فاقتدوعليته فت ن كميتة ال االستتطاعة المنقولتةالتيار بنفس النسبة على افتتراض ثبتات 

ر قيمة جهد النقل على المسافة بين محطة التوليد وأماكن التوزيع وكميتة الطاقتة ويعتمد اختيا .مربع الجهد

 .الجهدالمنقولة فكلما زادت المسافة وزادت كمية الطاقة كلما تطلب األمر زيادة 

تقوم محطات توليد الطاقة الكهربائية بتوليد الطاقة  : سويّات التوتر في الشبكة الكهربائية 0-4

بعد عمليات تنقلها إلى محطات التحويل ثم ك ف  12-14على التوتر  والتوربيناتعن طريق العنفات 

منعاً لحدوث هبوط توتر بسبب المسافات البعيدة ذلك و ف.ك 444 أوف  .ك 234رفع التوتر إلى 

ف توزع على محطات .ك 66تقوم محطات التحويل بتخفيض التوتر إلى توترات  .ياعاتولتقليل الض  

ع على المستهلكين عن طريق مراكز التحويل ز  يو  ثم ف .ك 24إلى  التوتر ليُخف ض فيهاالتحويل األخرى 

 .بالقرب من أماكن االستهالكالموجودة  ف.ك 24/4.4

تقوم محطات التوليد الكهربائية بتحويل مختلف أشكال الطاقة إلى :  أنواعهاو محطات التوليد 0-3

 بحسب ونوع مصدر الطاقة الخام المستخدم فيها أ حسبمحطات التوليد  تصنفلذلك , طاقة كهربائية

 .ويل الطاقة الخام إلى طاقة حركيةالطريقة التي يتم بها تح

 :من حيث نوع الطاقة إلى  محطات التوليد تصنف
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 حرارية تستخدم الطاقتة الكيميائيتة المخزنتة فتي الوقتود كتالفحم والبتترول والغتاز وكتذلك ومحطات كهر

 العضوية بعد تحويلها إلى طاقة حراريةفي األخشاب والمخلفات 

  وتستخدم الطاقة الحركية المتوفرة في مياه الشالالت الطبيعيتة وميتاه  ةكهروهوائيومحطات كهرومائية

 .وفي الرياح ,السدود ومياه المد والجزر

 تستخدم طاقة الذرة التي تنتجها المفاعالت الذريةو ذريةومحطات كهر. 

 الضوئية المتوفرة في ضوء الشمس وطاقة الحرارية أشمسية وتستخدم الومحطات كهر 

 محطات تستخدم حرارة باطن األرض. 

 بينو هاتربط بينوبعد محطات التوليد تأتي محطات التحويل : أنواعها ومحطات التحويل  0-2

 :لها نوعان رئيسيان هما و التوزيعوتقوم بدور التحويل و المستهلك

 الكهربائي من توتر عالي إلى توتر هي المحطات التي تقوم بتحويل توتر النظام :النقلمحطات  0-2-0

 و, أليدمجاورة لمحطات التو غالباً  تكون محطات رفعتكون  أنوهي إما  توتر متوسط إلى وأ خرآعالي 

 النقل من حيث طبيعةمحطات تقسم وهذا  .لتوزيعها على مراكز االستهالك تمهيداً  محطات خفض

 :هما قسمين  إلىالمحطة  تصميمو

 ولتوتر العالي في الساحات الخارجية والعازل المحيط بها ها داراتتكون جميع  : النقل الخارجيةمحطات  1-4-1-1

المطاط  وه التوتر المتوسط فتكون داخل مباني خاصة بها والعازل المحيط داراتالمحيط , وأما  الهواء الخارج

 .البالستيك المقوى والصناعي أ

حيث تكون معدات بمباني خاصة بها ,  تكون جميع مكوناتها موجودة داخل : النقل الداخليةمحطات  1-4-1-2

معزولة عن بعضها البعض باستخدام غاز سادس فلوريد الكبريت  معدنية أنابيبالتوتر العالي موجودة ضمن  داراتو

(SF6) المقوى البالستيك والتوتر المتوسط فتكون في غرف مخصصة لها ومعزولة بالمطاط الصناعي أ دارات, وأما. 

 : قسمينتقسم إلى  : التوزيعمحطات  1-4-2

توتر متوسط آخر  إلىمتوسط  من توتر رئيسةالتوزيع التقوم بتحويل توتر شبكة  : رئيسةالتوزيع ال محطات 0-2-4-0

وجد مضخات ث تضمن محافظة حمص في محطة عين التنور لضخ المياه حيو توجد مثل هذه المحطات  قيمة أقل وذ

, وتصنف حسب كما توجد مثل هذه المحطات في معمل إسمنت الرستن  ك ف 6تعمل محركاتها الكهربائية بتوتر 

الرئيسة لكال التوترين موجودة في الساحات  داراتهابحيث تكون جميع   محطات خارجيــةتصميم المحطة إلى 

 ,القياس والحماية فتكون داخل مباني خاصة الهواء الخارجي المحيط وأما معدات والخارجية والوسط العازل ه

 ستطاعةالرئيسة لكال التوترين موجودة داخل مبنى خاص باستثناء محوالت اال داراتها تكون جميع محطات داخليـــة و

 .البالستيك المقوى والمطاط الصناعي أ وويكون الوسط العازل للمعدات ه

توتر  إلىمتوسط  من توتر رئيسةتقوم بتحويل توتر شبكة التوزيع ال : (مراكز التحويل) محطات التوزيع الفرعية 0-2-4-4

 معدنية مجمعة ومجهزة تركيبها ضمن حاويات نكيم محطات داخليـــةتكون  أن، وهي إما األحياءمنخفض يتناسب مع توزيعها على 

، ويمكن تركيبها وتصميمها داخل (مركز تحويل مسبق الصنع) لها بحيث توضع على قواعد مصممة لهاالكهربائية لتوصيل الخطوط 

 .محطات خارجية وأ ،مباني مخصصة

http://www.eng2all.com/vb/t29129.html
http://www.eng2all.com/vb/t29129.html
http://www.eng2all.com/vb/t29129.html
http://www.eng2all.com/vb/t29129.html
http://www.eng2all.com/vb/t29129.html
http://www.eng2all.com/vb/t29129.html
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 الثانيالفصل 
 ك ف 02/2.0 مراكز التحويل 

 تقسيم  نظام الطاقة الكهربائية فيمكنل المراحل النهائيةأتي في ت مراكز التحويلألن  نظراً : تمهيد  4-0

 :إلى نوعينهذه المراكز 

  التوزيع الكهربائيمراكز:  

التوتر المتوسط  خطوطو تقوم بعملية المناورة  بين الحي  والمراكز التي تخدم جزء من المنطقة أهي 

و كمثال على ذلك مركز التوزيع  بحيث يمكن نقل الحموالت من خط لخط آخر عند حدوث عطل

هي من و هذه المراكزفي مثل محوالت  توجدليس بالضرورة أن والموجود في شركة كهرباء حمص 

 .\ذات التركيب المغلق\صنف المراكز الداخلية 

 مراكز التحويل الكهربائية : 

وبواسطة المحوالت   المتوسط القادم إليها يخفض التوتري تخدم المستهلك مباشرة والتي المراكز الت هي

 .إلى توتر المستهلك المنخفض

 بناء خاص فوق األرض أو تحت األرض ضمن وأ ضمن حاوية معدنية الصنع ةمسبقمراكز  إما وهي 

  .أو ضمن غرف في أقبية المباني أو هوائية تركب على أبرج معدنية

أما طرف التوتر ( ك ف 24)على التوتر في منظومة الكهرباء السورية يعمل طرف التوتر المتوسط 

 (.ك ف 4.4)المنخفض يعمل على التوتر

التجمعات السكانية والمنشآت مرحلة من مراحل تحويل التوتر لتغذية آخر  التحويل مراكز تعتبر

د  .رهاالصناعية الصغيرة والقرى والمزارع التعاونية والخاصة وغي بمحوالت مراكز التحويل عادةً تزو 

 .مزدوجة أو إفرادية( ك ف 24/4.4)كهربائية  استطاعة

 : ز التحويل حسب أماكن تواجدهاف مراكيصنتـ 4-4

 :منها تُـصن ف مراكز التحويل حسب أماكن تواجدها إلى عدة أنواع 

ع التجهيزات متوسط الحجم بناء عبارة عن  وهو : مركز تحويل أرضي 4-4-0 مخصص لتوض 

ضمنه  (خاليا الوصول  – لوحة المكثفات –لوحة توزيع التوتر المنخفض  –محولة )  الكهربائية

 .يستخدم عند التجمعات السكنية الكبيرة و في القرى و البلدات الكبيرة بشروط محددةو

 .مركز تحويل أرضي( 2)يبين الشكل 
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 مركز تحويل أرضي( 2)الشكل 

 

 بعدة استطاعاتيزود و, (3)كما في الشكل يوجد على برج حديدي و :ويل هوائيمركز تح 4-4-4

يحتاج  هلكنو واتوكيل 444يمكن تزويده باستطاعة ووات وكيل ( 244 ,144 ,54 ,25: ) قدرها 

 .و يستخدم في القرى الصغيرة و على أطراف المدن عندها لتدعيم أكبر بالقضبان

 

 مركز تحويل هوائي (3) الشكل
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  .تصميم البرجالقياسات المطلوبة لويوضح األبعاد  مخطط تصميمي لبرج هوائي( 4) يبين الشكل

 

 مخطط تصميمي لبرج هوائي (4) الشكل
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 :أبعاد حفريته في األرض وقياسات البرج الهوائي وأبعاد ( 1)يبين الجدول و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبعاد البرج الهوائي( 1) الجدول

 .(5)مبين في الشكل  وكما ه  ملحقاتهاويضم المحولة  مركز تحويل مسبق الصنع 4-4-3

ع المحولة مخصصة في قبو البناء يوجد ضمن غرفة ضمن البناءمركز تحويل  4-4-2 و  لتوض 

 .ملحقاتها

 .تكون تجهيزاته موضوعة ضمن غرفة تحت األرض مركز تحويل تحت األرض 4-4-5

مع اختالف األحجام حسب نوع علماً أن التجهيزات الكهربائية هي ذاتها في كل أنواع مراكز التحويل 

 .المركز

  

قوة 

البرج 

 (نيوتن)

 االرتفاع 

 (م)

 الوزن

 (كغ)

الطول 

 (م)

 العرض

 (م)

 العمق

 (م)

حفرة 

قاعدة 

م)
3

) 

حفرة 

تأريض 

م)
3

) 

الحفرية 

الكلية 

م)
3) 

برج 

 المحولة
11.5 044 2.14 2.14 1.34 7.04 14.44 22.34 

16444 

11.5 544 2.34 2.34 2.14 11.11 0.64 24.71 

13.5 614 2.34 2.34 2.14 11.11 0.64 24.71 

16 344 2.34 2.34 2.54 13.23 0.64 22.33 

25444 

11.5 644 2.64 2.64 2.14 14.24 0.64 23.34 
 23.34 0.64 14.24 2.14 2.64 2.64 044 04.5حامل للقاطع 

16 1424 2.64 2.64 2.24 14.37 0.64 24.47 

32444 

11.5 614 2.35 2.35 2.14 17.46 0.64 26.66 

13.5 044 2.35 2.35 2.14 17.46 0.64 26.66 

15 044 2.35 2.35 2.14 17.46 0.64 26.67 

44444 

11.5 714 3.44 3.44 2.14 13.04 0.64 23.54 

13.5 1174 3.44 3.44 2.14 13.04 0.64 23.54 

15 1174 3.44 3.44 2.14 13.04 0.64 23.54 

56444 

11.5 324 3.25 3.25 2.14 22.13 0.64 31.73 

13.5 1244 3.25 3.25 2.14 22.13 0.64 31.73 

15 1244 3.25 3.25 2.14 22.13 0.64 31.73 

11.5 414 1.04 1.04 2.44 7.22 0.64 16.32 

14444 

13.5 534 1.04 1.04 2.44 7.22 0.64 16.32 

15.2=15 644 1.04 1.04 2.34 3.34 0.64 17.04 

17.2=16 744 2.44 2.44 2.54 14.44 0.64 10.64 
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 مركز التحويل مسبق الصنع (5) الشكل

 : تبعاً لطبيعة االشتراك رمن نظام االستثما 03المادة  حسبمراكز التحويل ف يتصن 4-3

المركز الذي يتم منه تزويد المشتركين بالكهرباء بواسطة خطوط  وه: مركز التحويل العام  4-3-0

 .التوزيع بالتوتر المنخفض

المركز الذي يتم منه تزويد مشترك واحد بالكهرباء  وه : مركز التحويل الخاص اإلفرادي 4-3-4

 .و يرك ب عداد المشترك الثالثي ضمن مركز التحويل تعاقد عليها باستطاعة محددة

المركز الذي يتم منه تزويد عدد من المشتركين بالكهرباء  وه :مركز التحويل الخاص الجماعي  4-3-3

 تعاقد عليها كل منهم على أن تركب أنظمة عد كهرباء المشتركين ضمن مركز التحويل باستطاعة محددة

 .(لوحة التوزيع الخاصة به على)و يرك ب لكل مشترك عداد ثالثي على المخارج الخاصة به 

باستطاعة من المشتركين  المركز الذي يتم منه تزويد مشترك وه :مركز التحويل المشترك  4-3-2

تزويد و (ويرك ب العداد الثالثي الخاص به ضمن مركز التحويل)من استطاعة المركز المتاحة محددة
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مشتركين آخرين بباقي االستطاعة بواسطة خطوط التوتر المنخفض المنبثقة عن هذا المركز الذي يعامل 

 .التحويل العام في إطار االستثمارمعاملة مركز 

 والذي يزود مشترك لتغذية ورشات عمل إلنشاء مشاريع أ المركز وه: مركز التحويل المؤقت  4-3-5

ة محد دةوأثناء تنفيذها  منشآت تتطلب استطاعات كبيرة  .لمد 

 :ك ف بشكل عام  24/4.4 المخطط الصندوقي لمركز التحويل (7)الشكل  يبين

 

تجهيزاتها آلية عمل وشرح مكوناتها و مراكز التحويل األرضيةالتعرف على فصل هذا ال في يتم س

, رخافض للتوت مغلق مركز تحويل كهربائي أنه تبينز هذه المراكلميدانية ألحد ا ةزياراللدى و الكهربائية

 لكهربائية والتجهيزات الكهربائيةالمحولة ا سقف منخفض تتوضع فيه ومتوسط الحجم ذيتكون من بناء 

 24ويتم تغذيته عن طريق خط نقل كهربائي  المتوسط والمنخفض ينالتوتر كل منلاألساسية والمساعدة 

جانبها خطوط تغذية إنارة وإلى , ك ف 4.4كما أنه يغذي المستهلكين بخطوط توزيع كهربائية ك ف 

 .الشوارع

 :ثالث حجرات هي من  عموماً مركز التحويل  يتألف :أجزاء مركز التحويل األرضي  4-2

 (ك ف  24قسم ال )  حجرة خاليا الوصول  2-4-1

 المحولة ولوحة المعوضات السعويةحجرة   2-4-2

 .لوحة توزيع المنخفضو رة قاطع التوتر المنخفضحج 2-4-3

 

 مكونات كل حجرةوتفاصيل في ما يلي و
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 حجرة خاليا الوصول 4-2-0

تحتوي و( أ -3) كما في الشكلك ف  66/24من محطة ك ف  24هي أول حجرة تصل إليها خطوط ال 

الشكل القديم أما حالياً يتم استخدام  وهو( ع للمحولةطواقوخروج ودخول ع طواق) خاليا الوصول على 

لهذه وقاطع للمحولة وعدة مخارج والوحدات الحلقية ذات الغاز الخامل بحيث يكون للوحدة مدخل توتر 

تحتوي أما وحدة التغذية الحلقية ف .التيار الذي ستعمل ضمنهوالوحدات قيم اسمية تناسب مستوى التوتر 

 ,(ب-3)كما في الشكل, فصلووضعية تشغيل  كل قاطعل. لكل منها تأريضوخروج وع دخول واطعلى ق

بدون ك ف  24فصل خط يُمنع  هنكليفاً بذلك ألكان يملك ت إذا ال يحق ألي كان أن يفصل القاطع إال

تستخدم وحدات التغذية الحلقية بشكل  .أخطارهوال من التوتر المتوسط ملحماية الع تصريح رسمي و ذلك

أساسي لتحقيق المناورات في التغذية بين مراكز التحويل بحيث تتحقق استمرارية التغذية ما أمكن 

 .نقطاعات الكهربائية في شبكة التوتر المنخفض التي تغذيها مراكز التحويلاإلوالتقليل من 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            الوصولخاليا  حجرة( أ -3) الشكل

 

 

 

       

 

 

 ع المحولةواطق( ب -3) الشكل
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  مفهوم التغذية الحلقية: 

 :الحالة الطبيعية 

أربعة مراكز تحويل مرتبطة مع بعضها  (0) بين الشكلي

ذه المراكز من كل من تغذى ه ,بوحدة تغذية حلقية

خاليا غرفة كل مركز يوجد  فيو ,(3)و( 1)المركزين 

بفرض أن ) توزيع منخفض  غرفةمحولة وغرفة ووصول 

انطالقاً من ففي هذه الحالة و (المركز يحوي محولة واحدة 

خليتي وصول وخلية ) ا الذي يحوي أربع خالي( 1)المركز 

التغذية يكون  جريان ف ن مخطط( خلية للمحولة وخروج 

 : (14)كما في الشكل 

 ( : 0) خاليا المركز 

  

 

 

 

 

 

 

 ( : 4) خاليا المركز 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جريان التغذية في الحالة الطبيعية( 14)الشكل 

 1خروج من  إلى المحولة 2إلى  وصول 1وصول إلى 

 المحولةإلى  1من  وصول 3من وصول 

 فارغة

 مخطط تغذية حلقية ألربع مراكز تحويل( 9)الشكل 

1 4 

3 2 
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 ( :3)و( 2) المركزين حالة حدوث عطل بينفي 

 .المركزين هذين بين بسبب العطل (المناورة)والتغذية الحلقية أ لحالة ستحدثفي هذه ا

 .هذه العملية (12)و( 11)تبين األشكال و

 

 

 

 ( : 0) خاليا المركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : 4) خاليا المركز 

 

 

 

 

 

 

 

 3و 2المناورة في حالة العطل  بين المركزين ( 12)الشكل 

 

 4خروج إلى  إلى المحولة 2خروج إلى  1وصول إلى 

 إلى المحولة 1من  وصول 3من وصول 

 فارغة

 3و 2حالة عطل بين المركزين ( 11)الشكل 

1 4 

3 2 
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  ك ف  41الحماية على توتر وأجهزة القطع: 

 : اآلتية الحاالتالوصل لعناصر الشبكة ضمن وتؤمن تجهيزات القطع إمكانية العزل 

 .وضع التجهيزات خارج التوتر لصيانتها -

 .في الخدمة النظامية تعديل شروط عمل التجهيزات -

 .ن الشبكةعلعزل الجزء المصاب ( يادة الحمل ز –دارة قصر ) في حالة األعطال  -

 :تصنف أجهزة القطع إلى 

هذا وإلجراء الصيانة , رء الشبكة عندما ال يمر فيها تياجهاز بسيط يستعمل لعزل جز :قاطع سكين  -

 .و يُمنع فتحه تحت الحمل اآللية قواطعاليفتح بعد , كهربائي القاطع غير مجهز بنظام إطفاء قوس

بالحماية من التيارات الزائدة  كما يقوم التغذيةاطع ب جراء مناورات الق اسمح هذي : اآلليقاطع الحمل  -

 .ال يستخدم أثناء دارة القصرو و تيارات القصر

 .المتوسطقاطع السكين و قاطع الحمل اآللي ضمن حجرة التوتر يتم تركيب كل من  :مالحظة 

نهيار يتجاوز ثالثة بسبب الخواص التي يتمتع بها هذا الغاز من حيث توتر ا : SF6ع غاز طواق -

بسبب بار و 16وبة بشكل مستمر تحت ضغط يتم تخزينه في خزانات عازلة للرط, أضعاف الهواء

 هذا ضغطلقياس  جهاز وساعة أيوجد وبشكل ظاهر  قواطعالعازلية العالية للغاز يسهل إنقاص حجم ال

مشكلة هي هذه و ط الغاز فهذا مؤشر على نفاذ الغازعندما ينخفض ضغ, في خاليا الوصول الغاز

 (13)الشكل و يبين اً حتم للتلفالتجهيزات  تكون عندهاو غازالالغازية إذ ال نستطيع تعبئة  قواطعال

 .في القاطع الغازي ساعة قياس ضغط الغاز

 

 غازيالقاطع في الساعة قياس ضغط الغاز  (13) الشكل
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  علب وصل النهايات: 

ضمان مرور التيار ضمن والعازلية بين نقاط الترابط لمنع انفراغ التوتر  تؤمن علب وصل النهايات

 :لها ثالثة أنواع والناقل 

 .للظروف الجويةذات مقاومة صغيرة : داخلية  -

 .ومتها للظروف الجوية أكبر من سابقتها امق, تستخدم في البرج الهوائي: خارجية  -

 (14)الشكل  يبينو, مراكز التحويل مسبقة الصنعوتستخدم في وحدات التغذية الحلقية : داخلية كوع  -

 .علب وصل النهايات في مركز تحويل أرضي

 

 علب وصل النهايات (14) الشكل

 حجرة المحولة 4-2-4

في الدارة ) تغيير التوتر من قيمته  تهجهاز كهرومغناطيسي ستاتيكي مهم الكهربائية بأنهاتعرف المحولة 

 من مواد فعالة مثل تتألف المحولة :المحوالت  مكونات .(الدارة الثانوية ) إلى قيمة أخرى في ( األولية 

هي التي تشارك في والملفات والنواة المغناطيسية 

أولية )العمليات الكهرومغناطيسية في المحولة 

وية تربط إلى ثانو ,المغذية تربط إلى الشبكة

 تتعلقمن مواد إنشائية تتألف أيضاً و ,(الحمل

 :(15)كما في الشكل ,التبريدب

 خزان هيكل خارجي -1

 خزان تمدد زيت  -2

ات أنبوبية   -3  مشع 

 عوازل عبور  -4

 حماية بوخولز  -5

 حراريةحماية  -6

                                                                    قرص عيار جهد الخرج -7
              

 مكونات المحولة (15) الشكل                                                                                                                       

2 

3 

5 

4 

1 
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از المحولة تمتو, حولةمن بين عناصر الم تصميمياً وهي العنصر األهم ميكانيكياً : النواة المغناطيسية

اقتصادية في وضياعات منخفضة والجيد للدارة المغناطيسية بتيار ال حمل صغير  التصميمذات 

ولة دارة مغناطيسية تشكل النواة المغناطيسية للمح .في المحولة الضياعاتاالستثمار بغية التخفيف من 

عة مومغلقة  عة من و, معزولة عن بعضهاون صفائح رقيقة تتألف من قضبان مجم  من جسور مجم 

 .مبدأ عمل المحول أحادي الطور يبين( 16)الشكل و .معزولة تصل بين القضبانوصفائح رقيقة 

 

 مكونات المحولة مغناطيسياً ( 16)الشكل 

اللفات التي تشكل الدارة  مجموعة والملف ه :الملفات 

دائرية وذات مقاطع مستطيلة أ يتكون من أسالكوئية الكهربا

مغطاة بعوازل ملفوفة بأشكال تختلف حسب االستطاعة 

 .نوع المحولةوشكل والتوتر و

مستطيلة وتصنف الملفات حسب شكلها إلى ملفات دائرية 

المربع في  وتستخدم الملفات ذات الشكل المستطيل أ ,مربعةو

التوتر المنخفض أما والمحوالت ذات االستطاعة الصغيرة 

الملفات الدائرية فتستخدم حالياً في جميع أنواع المحوالت 

متانة الارتفاع وبسبب نقصان مصروف المواد لتجهيز الملف 

 .الميكانيكيةو الكهربائية

                             ك ف 24/4.4ة قلب محول( 17)يبين الشكل 

 

 

 

 

 ك ف 24/4.4قلب محولة ( 17) الشكل

 

1 

3 
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  ال تشارك هذه األقسام في العمليات الكهرومغناطيسية : االستطاعةاألقسام المتممة لمحولة

 :أهم هذه األقسام  ,تكمن أهميتها في ربط أجزاء المحولة المختلفة مع بعضهاوالجارية في المحولة 

حيث يوجد ) يحفظ زيتها إن وجدوالجسم الخارجي الذي يحمي ملفات المحولة  :المحولة  خزان -

دم في ك ف تعتمد على التبريد الهوائي تكون ملفاتها مكشوفة و لكنها لم تستخ 24/4.4محوالت 

زيت المحولة على امتصاص الحرارة المتولدة بفعل جول  يعمل (.بعدالشبكة الكهربائية السورية 

المحيطة ( الزعانف المسطحة) إلى الهواء المحيط عن طريق سطوح التبريد  هانشرو حولةضمن الم

هذا توضعها وطريقة تبريدها وحولة يختلف شكل الجسم باختالف استطاعة الم .بهيكل المحول

متوضعة وتزود المحوالت كبيرة االستطاعة بأنابيب خارجية جانبية موصولة مع جسم المحولة و

 .لزيادة فعالية التبريد زيت المحولة كميةغايتها زيادة وطبقتين حسب استطاعة المحولة  وعلى طبقة أ

الحوض وغازية تركب بين خزان الزيت  حمايةد المحولة بتزو   :(حماية بوخولز ) الريليه الغازية  -

تعمل على مرحلتين عند حدوث قصر بين اللفات والمحولة  تقوم هذه الريليه بحماية ,الرئيسي

أول , فيقوم بتحريك فواشة تعطي أمر على مرحلتينصدور الغاز الذي يمر عبرها و الداخلية للمحولة

ك ف أمر  24ثاني مرحلة هي إعطاء قاطع التوتر و, إضاءة ومرحلة هي إصدار تنبيه مثل صوت أ

أضف إلى أن حماية بوخولز متعلقة .يبين حماية بوخولز( 13)الشكل ولة عن الشبكة فصل المحو

تحتوي حماية بوخولز  .يبين مخطط توصيل بوخولز (10)الشكل وبالمحولة بغض النظر عن الحمل 

تماسات تغذى هذه ال ,ك ف 24فصل قاطع التوتر  وعلى عدة تماسات مساعدة تعمل على تشغيل أ

قاطع التغذية لضمان استمرار عمل  (فوق)ذلك قبل والتوتر المنخفض  من أحد أطوار التغذية على

يوصل القطب و( بوبين)ك ف  24تستمر الدارة حتى نصل إلى أحد أقطاب تشغيل قاطع الوبوخولز 

 .(النتر)اآلخر إلى الحيادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حماية بوخولز( 13) الشكل

أما الحماية الحرارية فهي متعلقة بالحمل على عكس حماية بوخولز حيث تتكون دارة الحماية الحرارية 

توصل التغذية إلى التماس الخاص  ,قاطع المنخفض( تحت ) تغذية من أسفل ومن ساعة حرارية 
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القطب اآلخر والذي يتم بتوصيل التغذية إلى قطب تشغيل فصل قاطع المنخفض وبالساعة الحرارية 

 .مخطط الحماية الحرارية (24)يبين الشكل  .(النتر ) يوصل إلى الحيادي 

 

 
يتم تنظيم و ,ك ف 24 طرف الملف االبتدائييوجد على  :( م المحولةر  ـُ ب) قرص عيار جهد الخرج  -

لف الثانوي مبال مقارنةً المقطع األصغر والكبير  عدد اللفاتالتوتر على ملف الجهد العالي بسبب 

 .يتم تبديل البرم على الوضع المناسب عند حالة الالحملوبسيطة  قرصبحيث تكون بنية ال

(19) 

(22) 
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 :الوضعيات التي يمكن أن يأخذها برم المحولة  (2) يبين الجدول

 

  

 

 

 

 

 الوضعيات التي يأخذها البرم( 2)الجدول 

 : العبور  عوازل -

 

 العوازل( 21) الشكل       

صفائح ) صممت بهذا الشكل  هالكن ,تتفاوت بأحجامها حسب التوتروالعوازل بشكل حلقات غالباً تصمم 

لزيادة المسار الخاص بانفراغ الكهرباء ألن الكهرباء تسري على السطح فكلما كان ( أقراص  ودائرية أ

حيث زاد  (21) الشكلكما في لعدم توافر عوازل بسطوح كبيرة تم تصنيعها والسطح أكبر كان أفضل 

 .طول المسار الذي تسلكه الكهرباء

التحريض  المحولة على ظاهرةعتمد مبدأ عمل ي : مبدأ عمل المحولة الكهربائية 4-5

وفقاً لهذه الظاهرة ف ن قيمة القوة المحركة الكهربائية المتولدة في الدارة المغلقة التي والكهرومغناطيسي 

 تسري بها السيالة المغناطيسية تتناسب مع سرعة تغير السيالة المغناطيسية التي تسري عبر الدارة

عليه ف ن ونون لينز لكهربائية المتولدة يتحدد بقااتجاه القوة المحركة ا أما .وذلك حسب قانون فاراداي

SHORT CIRCUIT 

IMPEDANCE 
LV HV POS 

6.29 400 

21000 1 

20500 2 

20000 3 

19500 4 

19000 5 
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التيار المتولد من هذه القوة المحركة الكهربائية يسعى إلعاقة تغير السيالة المغناطيسية التي تغلق 

 : على هذا ف ن القوة المحركة الكهربائية المتولدة تعطى بالعالقة التالية و .مسارها ضمن الدارة

        
        

  
                                      

        

  
  

  

  
 
  

  
  

 

 الثانويو االبتدائي ينالفعالة للقوة المحركة الكهربائية في الملف القيم e2و e1حيث

N1 عدد لفات الملف االبتدائي,   N2 عدد لفات الملف الثانوي 

  

  
 
  

  
  

 للجهد رافعةالمحولة       عندما                  للجهد خافضةالمحولة       عندما 

 االستطاعة في المحولة بعد إهمال الضياعات تقريباً ثابتةتبقى 

                  

نالحظ أن نسبة التحويل في المحولة والثانوي بنسبة التحويل ونسمي نسبة عدد لفات الملفين األولي 

 :الكهربائيتين لملفي المحولة المثالية تساوي نسبة القوتين المحركتين 

  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
    

 :تعطى االستطاعة الظاهرية بالعالقة التالية 

           

 : لحساب التيارات في المحولة 

   
  

    
  

            ,        على فرض 
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 :تياراتها االسمية واستطاعة المحولة  (3) الجدوليبين 

 

 راتها االسميةتياواستطاعة المحولة ( 3)دول الج

 : تصنف المحوالت بحسب مجال استعمالها إلى

في مراكز ) محوالت توزيع و( في التوترات العالية ) تقسم إلى محوالت نقل و: االستطاعةمحوالت   -1

 (ك ف  24/4.4التحويل 

 .ك ف 24/4.4تستخدم في مراكز التحويل و التيارمحوالت   -2

 .التوترمحوالت  -3

تكون على وتستخدم إليجاد مسار أرضي في المنظومات غير المؤرضة : محوالت التأريض   -4

 .ك ف 24/4.4وك ف أ 66/4.4نوعين إما 

 :من حيث نسبة تحويلها إلى  تصنفو

 .محوالت خافضة للجهد  -1

 .محوالت رافعة للجهد  -2

 :من حيث طريقة تبريدها إلى و

 .استطاعة صغيرةهي ذات وبريدها بالهواء الطبيعي محوالت جافة يتم ت  -1

لهذا تزود بدارات تحكم تتصف بأخطار االنفجار ومحوالت مغموسة بالزيت يتم تبريدها بالزيت   -2

 .متقدمة

 .محوالت يتم تبريدها بغاز سادس فلور الكبريت  -3

 

 

 

 

االستطاعة 

KVA 
25 54 144 244 444 634 1444 1644 

التيار 

    االبتدائي
4.72 1.44 2.33 5.77 11.54 13.2 23.36 46.13 

التيار 

    الثانوي 
36.43 72.16 144.33 233.67 577.35 013 1443.37 2340.4 
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 :حاالت عمل المحولة  4-6

بدون حمولة أي عندما يكون الملف األولي موصوالً مع  عند العمل :عمل المحولة على فراغ 4-6-0

في هذه الحالة يكون تيار الملف الثانوي  ,غير موصول مع أية حمولةوالملف الثانوي مفتوحاً والشبكة 

التيار الذي ومساوياً لجهد المحولة على فراغ مساوياً للصفر أما الجهد على طرفي الملف الثانوي 

 نستفيد منه في توليد الفيض المغناطيسي في النواةوتستهلكه هذه المحولة يسمى تيار المحولة على فراغ 

نسمي العامل الذي يعطي نسبة تيار المحولة على فراغ إلى التيار  ,طةالتيار بتيار المغن الذا يسمى هذو

  2.5 – 1.5يتعلق هذا العامل باستطاعة المحولة حيث يتراوح بين و االسمي للمحولة بعامل الردية

 .في المحوالت الصغيرة  64 – 44يصل إلى وفي المحوالت المتوسطة   14وفي المحوالت الكبيرة 

 :ثيح          تعبر العالقة التالية عن تيار المغنطة  و

 .ضياعات إعصاريةوتقسم إلى ضياعات تباطؤ وتعبر عن الضياعات الحديدية     

     أما 
 . تعبر عن الضياعات الكهربائي   

يقابل ذلك عمل المحولة تحت حمولة ال متناهية في الكبر بحيث يبلغ  :عمل المحولة على قصر 4-6-4

صفرية أي بسلك عديم المقاومة  بمقاومةيتم ذلك عند قصر الدارة الثانوية والتيار الثانوي قيماً كبيرة جداً 

الثانوي مساوية لتيارات وفي الملفين األولي  المارةالتيارات ومساوياً للصفر  يكون الجهد الثانويو

 القصر

  يستهلك قسم منها لتغطية ,        تستهلك المحولة من الشبكة استطاعة ظاهرية  :الضياعات

تقسم الضياعات في  .        يصل الباقي إلى المستهلكوحولة الضياعات المختلفة في الم

تتعلق بتيار الحمولة لذلك سميت بالضياعات والمحولة إلى ضياعات كهربائية تصرف في المحوالت 

ال تتأثر وتظهر في النواة ( مغناطيسية ) إلى ضياعات حديدية و ,الضياعات النحاسية والمتغيرة أ

 .لذا نسميها بالضياعات الثابتةوبتيار الحمولة بل بالقوة المحركة الكهربائية 

  االستطاعة ,الجهد ,التردد ,ة للمحولة مثل التيارالقيم الكهربائي تسمى:القيم االسمية للمحولة, 

عن الحد  حرارتهاالتي تعمل عليها المحولة دون أن تؤدي إلى أية زيادة في  ,.......المقاومات

كما في  بالقيم االسمية حيث تدون هذه القيم على لوحة خاصة تدعى باللوحة االسمية ,المسموح به

 : تتضمن وتثبت على جسم المحولة  (22) الشكل

 

 كتلة الزيت -                              سنة الصنع -                    لةاستطاعة المحو -

 كتلة الزيت والملفات -                   درجة حرارة الزيت -                 نوعية التبريد         -

 تنظيم التوتر -         ارتفاع درجة حرارة الملفات -                        ى العزلومست -

 الملفاتوكتلة النواة  -                            رقم المحولة -               عدد األطوار            -

 مخطط التوصيل -                         شعاع التوصيل -                            التردد       -
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 اللوحة االسمية للمحولة (22) الشكل

 : الخاصة بكل استطاعة قواطعالوعات المحولة يبين استطا (4)الجدول 

 قاطع المحولة استطاعة المحولة

50 KV 75 A 

100 KV 160 A 

200 KV 400 A 

400 KV 630 A 

630 KV 1250 A 

1000 KV 1600 A 
 

 الموافقة  لكل استطاعة قواطعالواستطاعات المحولة ( 4)الجدول 
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 منها المحوالت إلى تعاني األعطال التي  تصنف: 

 أعطال خارجية مثل -1

 ارتفاع التوتر الفجائي بسبب مناورات الشبكة. 

  دارة قصر في الشبكة. 

 الحمولة الزائدة. 

 أعطال داخلية مثل -2

 تدهور نوعية العزل للزيت. 

 عوازل الوشائع. 

 االهتزازات غير الطبيعية للدارة المغناطيسية. 

 ان الزيتفاقد. 

 تشققات العوازل. 

  الهيكل المعدنيودارة قصر بين الوشائع. 

بين خزان تمدد تركب  التي تكون عن طريق حماية بوخولز :حماية المحوالت من األعطال الداخلية 

 .تعطي أمر لفصل القاطعوجسم المحولة والزيت 

 .عن طريق الحماية الحرارية وعن طريق قاطع التوتر المنخفض:حماية المحوالت ضد زيادة الحمل 

فصلها أثناء حدوث وك ف مع منصهرات إلتمام عملية فصل المحولة إلجراء الصيانة  24قاطع يستخدم 

 .عطل داخلي ضمن المحولة

 لوحة توزيع المنخفضو قاطع التوتر المنخفض حجرة 4-2-3

 

 

 

 

 

 

 

 قاطع التوتر المنخفض( ب -23)الشكل                                                                      الفيزيباتو البارات(  أ -23) الشكل 
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  تتضمن هذه الحجرة لوحة توزيع التوتر المنخفض والتي تحوي: 

 (.ب  -23)قاطع التوتر المنخفض كما في الشكل  -

 .البارات -

 (.أ  -23)المنصهرات كما في الشكل  -

 .... (.تردد, تيار, توتر) أجهزة القياس  -

بشكل , (وعداد اإلنارة وال يحتاج لمحولة شدة , عداد العد العام ويحتاج لمحولة شدة)قدرة عدادات ال -

 .الكترونية تقيس الردي والفعلي معاً  أو( ردي أو فعلي ) عام تكون العدادت إما ميكانيكية 

  عدم الوقوف أمامهوفصله باليد اليمنى ووصل القاطع بالوقوف على يساره ويجب االنتباه عند فصل 

 .سالمة العامل من أي حادث قد يحدثحرصاً على 

  ( ب -24)كما في الشكل المنتصف  في ذراعه تتوضععندما الفصل القهري تسمى  وضعيةللقاطع

( أ -24)كما في الشكل (  يدوياً )  لألسفل أما عندما يغلق القاطع هذا يعني أنه يوجد عطل في الشبكةو

ألي  ال يحقويوجد عمال على الخط ومنع إعادة التيار الكهربائي ألن القاطع مفصول فصل يد ف نه يُ 

 .سالمة المنشأةولحماية العمال إال بتكليف كان أن يعيد وصل القاطع 

 

 فصل قهري( ب -24)فصل عادي                                           الشكل ( أ -24)الشكل

  4.6 – 4.5وفق نسبة جزئية من التيار االسمي كحماية حرارية من زيادة الحمل  يمكن تعيير القاطع 

المثلى  كحماية مغناطيسية من تيار القصر حيث تكون قيمة التيار المغناطيسي أو,1 -4.3 – 4.7 –

 .عيارات القاطع( 25)يظهر الشكل .أمثال التيار االسمي 6 – 3من 
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 عيارات القاطع( 25)الشكل 

  هذا ويمكن  ,إن منحني القطع للقواطع اآللية لوغاريتمي. وأجزائهابالثواني فصل القاطع  زمنيقاس

التحكم بزمن الفصل وتعييره مما يجعل القاطع هنا قاطع عياري يتم التحكم من خالله بالتيار وزمن 

 .الفصل

 ؟ إنها مفهوم يشرح لكن ما هي االنتقائية و. .االنتقائيةوالزمن الحماية التحكم ب الغاية األساسية من

 .فقط بدون أن تفصل بقية التجهيزاتالذي حصل فيه العطل  (أو جزء الدارة)  كيفية فصل العنصر

  أمبير والتي  5وتعطي تيار خرج قيمته ( تخفضه)التي تحول التيار  بعد القاطع محوالت الشدةتوصل

 . (26)تظهر في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محولة الشدة( 26) الشكل

هذه العيارات وفق االستطاعة ( 5)يظهر الجدول الشدة عيارات تختلف حسب االستطاعة وولمحوالت 

 .المناسبة
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 عيارات محوالت الشدة( 5)الجدول 

  ( 27)كما يظهر في الشكل العياري ثالث بارات تخرج من القاطع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 البارات( 27)الشكل  

  يتم نقل الطاقة من لوحة توزيع التوتر المنخفض إلى الشبكة عن طريق كابالت التوتر المنخفض- 

إلى علبة  وإما على برج هوائي أ -( كل فاز من بار ) حيث يأخذ كل كبل فازاته من البارات الثالثة 

 .وحسب الحمل يحدد عدد هذه الكابالت حسب استطاعة المحولةوأرضية 

 05-74-54-35-25-16-14-6-4-3-2.5-2-1.5-1)  لمقاطعها بعدة مقاساتالكابالت تأتي و-

 الكابالت األكثر استخداماً في مراكز التحويلو ,مربع ميليمتر ( 124-154-135-244-344-544

يظهر كما  مربع ميليمتر ( 344 – 244 – 135)  ذات المقاطع هي التوتر المنخفضعلى طرف 

 . (23)في الشكل 

 عيار محولة الشدة االستطاعة
100 KVA 150/5 A 

200 KVA 300/5 A 

400 KVA 600/5 A 

630 KVA 1000/5 A 

1000 KVA 1500/5 A 
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 الكابالت المستخدمة( 23) الشكل

  ك ف  1.2أجهزة القطع والحماية على التوتر: 

 ي رفيعمعدن سلك هي أقدم وأبسط أجهزة الحماية حيث يتألف عنصر الحماية فيها من:المنصهرات  -

تتحدد نوعيته وأبعاده حسب عيار التيار االسمي ( فضة  –ألمنيوم  –نحاس ) قابل لالنصهار 

تستخدم . تتميز برخص كلفتها واستطاعة القطع الكبيرة جداً بالمقارنة مع القواطع اآللية, للفاصمة

وهي قصيرة الفواصم لحماية النواقل والكابالت من التيار الزائد الناتج عن التحميل وعن الدارة ال

وقواعد خاصة وقياسات مختلفة كما في ولها عيارات تيار اسمي محدد  مصممة لتفصل عند

 .(ب -20)كما في الشكل رمل للتبريد لوبداخلها شريط نحاسي محاط با ,(أ -20)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قلب المنصهرة( ب -20)الشكل                                      قواعد المنصهرات                   ( أ -20)الشكل 
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 ( :6)أبعاد قواعد المنصهرات وقيمها مدرجة في جدول القياسات ( 34)يبين الشكل 

 

 أبعاد قواعد المنصهرات( 34) الشكل

 :وأبعاد قواعدها  يبين القياسات النظامية للفواصم ذات السكين (6) جدولوال

 3 2 1 0 00 النموذج

 500 500 500 500 500 (ك ف )  التوتر االسمي

 630 400 250 160 100 التيار االسمي للقاعدة

 التيار االسمي للمنصهرة

 (أمبير)

6 

10 

20 

25 

35 

50 

63 

34 

100 

63 

80 

100 

80 

100 

125 

200 

125 

200 

300 

400 

300 

400 

600 

 أبعاد قواعد المنصهرات

 (ميليمتر)

A 132 180 205 225 240 

B 20 25 30 35 35 

C 62 80 91 94 106 

D 113 160 180 200 210 

E 28 40 41 44 47 

F M8 M8 M10 M10 M12 
 قياسات ومواصفات المنصهرات وقواعدها( 6)الجدول 

للحماية من التيار ( مزدوجة حرارية ) عنصر حماية حرارية تحوي القواطع اآللية  :اآللية  قواطعال -

 دائالزللحماية من التيار ( ملف ) عنصر حماية كهرومغناطيسي و لزائد الناتج عن زيادة التحميلا
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تزود أحياناً وقابالً للعيار  وعيار التيار االسمي لكال الحمايتين يكون ثابتاً أوالناتج عن تيارات القصر 

حسب نوع الحمل  قواطعيتم تعيير الو.الحماية الكهرومغناطيسية بتأخير زمني يفيد في تحقيق االنتقائية

هي أكبر تيار يستطيع القاطع فصله دون أن وباستطاعة القطع  قواطعتتميز الوذي تقوم بحمايته ال

 .يسبب مروره التصاقاً في تماسات القاطع

توصيل  ك ف 4.4 المنخفضوالتوتر ك ف  24توتر المتوسط التوصيل بين طرف ال: مالحظـــــة 

 :الذكر ال الحصر ذكر منها على سبيل وذلك لعدة أسباب يُ مثلثي نجمي 

 (.نتر  فاز و) األحمال بطرف المنخفض بحاجة للحيادي ليصل إليها  *

إمكانية تزويد المستهلك بتوترين مختلفين ألن التوصيل النجمي يتيح للمستهلك خيارين إما فاز ونتر  *

 (.ف  334) أو فازين ( ف  224)

 . صيل المثلثيالتوصيل النجمي موفر بالعزل أكثر من التو *

 ويةـعـّــــضات السلوحة المعوّ  4-2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفيزيبات و الكونتاكتورات ولوحة المكثفات  (31)الشكل

كما في الشكل  المنظموالمنصهرات و لكونتاكتوراتاوالمكثفات : تتألف لوحة المعوضات السعوية من 

معرفة االستطاعة وفي شركة الكهرباء بشكل مركزي بعد دراسة  يستخدم تعويض االستطاعةو, (31)

استطاعة يستخدم  كلو رفا وكيل(  434 ,364 ,244 ,164 ,144) علماً أن االستطاعات هي الردية

 ,24 ,24 ,15 ,14: ) هذه المراحل هيو (خروج حسب حاجة الحمل ودخول  )ة فيها مراحل جزئي

 .الموصولة بشكل مثلثي الكونتاكتوراتخروج المكثفة عن طريق ويتم دخول حيث كيلو فار  ( 15 ,24

كل جهاز كهربائي يستجر نوعين من عامل االستطاعة فكيف يتم ذلك ؟  تحسين وظيفة هذه اللوحات

من الملفات  تنشأاالستطاعة الردية  أنبما و الملفات تنشأ منطاقة ردية و ,يستفاد منهاطاقة فعلية  ,الطاقة

ة واحدة من الشبكة يأخذ الحمل الطاقة الردية مر بحيث.نستخدم المكثفاتمن تأثيراتها السلبية  وللتخلص

مما ليتم تبادلها بين المكثف والحمل التحريضي خالل استجرار الطاقة الكهربائية  المكثفوتخزن في 

 .الكابالت حيث ال يمر تيار ردي فيهاوالمحولة و قواطعالحمل على اليخفف 



 ( 4102) شعبة التدريبمديرية التخطيط واإلحصاء                                                                      الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص 

 

 33الصفحة  هاني متري. م :السليمان         تنسيق محمد قسوم . م: بشـــرى عـنقة         إشراف. م: ك ف      إعداد 41/1.2اكز التحويل مر

 صيانة مراكز التحويل - الثالثالفصل 
تحقيق استمرارية والطارئة المحافظة على عمل مراكز التحويل بشكل جيد وإن هدف الصيانة الدورية 

التعليمات وتكلفة إجراء الصيانة تتم حسب قانون االستثمار و ,التيار الكهربائي ضمن الشبكة الكهربائية

 : تقسم الصيانة إلى قسمينو .التنفيذية الخاصة بذلك

 :الصيانة الدورية  3-0

وفق خطة زمنية توضع من قبل دائرة صيانة مراكز التحويل هي الصيانة التي تتم بشكل مبرمج و

عمل يتم التأكيد على قواعد األمن  وقبل إجراء أي صيانة أونصف سنوي  وتكون بشكل سنوي أو

 :تتم الصيانة الدورية من خالل األمور التالية و .المركزوالصناعي لحماية العامل 

 .المحولةو قواطععمل ال قدفت -

 .تنظيف المركز من الغبار -

 .الصواميلوالوصالت وشد البراغي  قدفت -

 .عامل االستطاعةوالتيار وإجراء قياسات التوتر  -

 .عمل لوحة المعوضات السعوية قدفت -

 .تبديل رؤوس الكابالت القديمة -

 .األبوابواألقفال  قدفت -

 .المتوسط من الغبارومسح عوازل التوتر المنخفض  -

 .إضافة الزيت إذا لزم األمروزيت المحولة  قدفت -

 .البارات ضمن المركزو قواطعتنظيف ال -

 .الالزمة اإلجراءاتالكابالت ألخذ وقياس حرارة الوصالت  -

 :الصيانة الطارئة  3-4

على مراكز التحويل  محافظةلل شعبة مراكز التحويللطارئة التي تقوم بها هي جميع اإلصالحات او

يتم إجراء الصيانة الطارئة في موقع و .هذه األعطال من قبل قسم الطوارئن اإلخبار عيتم وبشكل جيد 

من األعمال و .صيانته إن أمكن ويتم فيها تبديل الجزء المصاب أوفي ورشة إصالح المحوالت والعمل أ

 :التي تتم في موقع العمل 

 .جزئي وبشكل كامل أ قواطعتبديل ال -

 .إضافة الزيت للمحولة -

 .المبردولحام جسم المحولة  -

 .الجوانات وتبديل عوازل المحولة  -

 .تنظيم التوتر عن طريق مبدل التوتر -
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 .المتوسطووضع منصهرات عيارية على المنخفض وقواعد المنصهرات وتبديل الكابالت المحروقة  -

 ( مكثفات  – قواطع –منصهرات ) لوحة المعوضات السعوية بشكل كامل  إصالح -

 :فيتم فيها  التي تتم في ورشة إصالح المحوالتالصيانة  3-3

 .عازلية الزيتر توتفحصه على جهاز قياس ومحولة تكرير زيت ال -

 ..... (.ملف –عوازل  –خزان التمدد  –جسم المحولة ) إبدال أي جزء معطوب في المحولة  -

 .د إجراء الصيانةفحص المحولة في حالة الالحمل بع -

 .التي يمكن إصالحها قواطعإصالح ال -

 :زيت المحوالت 3-2

ستخدم في المحوالت والقواطع ليجودة عالية يستخرج زيت المحوالت من المشتقات النفطية بحيث يحقق 

:لتلك الزيوت وظيفتان. الكهربائية وأنواع أخرى من المعدات الكهربائية  

بطريقة مناسبة يجب يقوم الزيت بهذه المهمة   لكي, إلى الوسط المحيطالحرارة  نقلالتبريد أي  األولى -

أن يكون في حالة سريان حر بدون ترك رواسب مما يعطى مدة خدمة أكبر مع لزوجة أقل ومقاومة 

.(شوائب ) جيدة ضد األكسدة وتكوين رواسب   

بين ( قوس كهربي ) أما الوظيفة الكهربية لزيوت العزل هي العزل الكهربي مما يمنع حدوث شرارة  -

.متوسط أو عاليوصلين لهما فرق جهد م  

:عند استخدام زيوت المحوالت يجب مراعاة األمور التالية  

 .فحص عينة من الزيت قبل تفريغه من المحولة  -1

مخصصة لهذا أن تكون خزانات الزيت واألنابيب التي ينقل بها وكل التجهيزات التي تستخدم  -2

 .الزيت وال يسمح بملئها بالماء أو أي سائل آخر

 .ال يجوز خلط الزيت الجديد بزيت مستخدم ومعاد تكريره -3

 .وضع خزانات الزيت تحت غطاء بالظل بحيث ال تتعرض للشمس -4

 .التأكد من نظافة المحولة وجفافها قبل ملئها بالزيت -5

 .إجراء فحص دوري لعينات من الزيت الموضوع في الخدمة -6

 :زيت المحولةلالتشغيلية خصائص ال 3-5

 .المحولة مقاوم للتأكسد عند درجات حرارة الوسط المحيط ودرجة حرارة عمل المحولةيجب أن يكون زيت  -0

عند درجات الحرارة العادية ودرجات حرارة  يجب أن تكون لزوجة الزيت قليلة ودرجة انسكابه مرتفعة -4

 .العمل

زلية الزيت وتحدد عا يجب أن تكون عازلية الزيت الكهربائية مناسبة للتوترات التي يستخدم الزيت فيها -3

 . سم من الزيت 0بالمقاومة الكهربائية بين سطحين متقابلين من مكعب طول ضلعه 

 .يجب أن يكون الزيت نظيفاً ال يحوي رواسب ومواد عالقة ويكون جافاً من الماء -2

مناسبة ( وهي درجة حرارة اشتعال بخار الزيت عند الضغط الجوي) يجب أن تكون درجة وميض الزيت  -5

 .التشغيليةلظروف الزيت 
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 عــــــــالراب الفصل

الطاقة  فاقدطرق ختفيض والكهربائية  بكةــــــل بيانات الشحتلي
 يف مراكز التحويل الكهربائية

يتم إجراء تحليل الشبكة التي تقوم المحولة بتغذيتها من خالل تركيب جهاز  :تحليل البيانات  2-0

طور وحساب االستطاعات وعامل االستطاعة  تحليل شبكة خاص بقياس التيارات والتوترات على كل

النتائج يمكن تها وتحليل هذه عند إجراء القياسات الكهربائية وجمع البيانات ورسم منحنياف,والتوافقيات

السعي إليجاد وغير ملموسة  بشكل مباشر  وتحديد كثير من المشاكل التي قد تكون آثارها ملموسة أ

 :إلجراء تحليل بيانات الشبكة الكهربائية في حاالت كثيرة أهمهايتم اللجوء . الحلول المناسبة

 .(والتجاري الفني بشقيه)  حساب الفاقد -

 .دراسة هبوط التوتر -

 .دراسة تحسين عامل االستطاعة وتصميم لوحات المكثفات -

 .دراسة التوافقيات واختيار المرشحات المناسبة -

جهاز تحليل الشبكة الموجود لدى دائرة حفظ الطاقة في مديرية  (ب -32)و( أ -32)ن يبين الشكال

 .طريقة توصيله مع المحولة في مركز التحويل األرضيو التخطيط واإلحصاء

 

 توصيل الجهاز عملياً (  ب -32)الشكل              جهاز تحليل الشبكة                                                 ( أ -32)الشكل                  
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 : فاقد الطاقة الكهربائية 2-4

( في محطات التوليد ) لالستهالكيعرف فاقد الطاقة الكهربائية بأنه الفرق بين الطاقة الكهربائية المعدة 

 التي يتم رصدها بواسطة العداداتو( التي يصدر بها فواتير ) وبين  الطاقة الكهربائية المباعة 

 : أنواع الفاقد

  ويتمثل هذا الفاقد بالطاقة الكهربائية المستهلكة في عناصر الشبكة العامة من خطوط : الفاقد الفني

تحويل ومحوالت ومفاعالت ومكثفات وأجهزة التحكم والحماية والقياس وذلك خالل عمليات نقل و

 .وتوزيع الطاقة الكهربائية

 وهو على الشبكة العامة وبين الفاقد الفنيحاصل الفرق بين الفاقد اإلجمالي  وهو : التجاريلفاقد ا 

 .وأخطاء العدادات ناتج عن التجاوزات غير المشروعة على الشبكة

 

 :في مراكز التحويل طرق تخفيض الفاقد  2-3

واستخدام مقاطع الشبكات , إنشاء مراكز تحويل وتقصير أطوال شبكة التوتر المنخفض ما أمكن -

 .المناسبة للحمل المستجر

 .باستمرار مما يخفف تيارات التسريب تنظيف العوازل -

 .رؤوس الكابالت وتبديل الكابالت المعطوبة أ -

شد البراغي والصواميل والوصالت بين البارات والكابالت وكؤوس المحوالت بشكل محكم كي ال  -

 .حدوث شرارات تؤدي إلى فاقد في الطاقة الكهربائيةيحصل أي تخلخل قد يؤدي إلى 

لوصالت باستمرار ألن نقاط التسريب الموضعي يحدث فيها ارتفاع قياس درجات حرارة عند ا -

لدرجات الحرارة ويمكن إجراء هذه القياسات بمقاييس حرارة تعمل عن بعد بدون تالمس مع نقطة 

 .القياس باالعتماد على األشعة تحت الحمراء

 .الصيانة الدورية لمراكز التحويل -

لثالثة سواء على خطوط ما أمكن على األطوار ا وبتوزيع األحمال بشكل متسا تحقيق توازن الفازات -

 .على لوحة التوزيع والمنخفض أ
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 ســاخلامالفصل 

 (اهلوائية واألرضية ) تأريض مراكز التحويل 

الوسائل الفعالة المستخدمة في تحقيق  أحديعتبر التأريض في النظم الكهربائية  :مقّدمـــــــــــــة  5-0

ان رئيسيان للتأريض في نظام القدرة يوجد نوع .المعدات الكهربائيةوة حماية األجهزوسالمة األشخاص 

 :هما 

أي وصل نقاط من نظام القدرة بشكل مقصود باألرض مثل  ( :تأريض التشغيل ) تأريض النظام  -

 يعتبر هذا النوع من التأريض بالغ األهمية(. أي تأريض نقطة النجم) لمحولة يتأريض نقطة الحياد

تأثير كبير على أداء نظام القدرة في له وألنه يعتبر المسلك الذي يغلق الدارة الكهربائية لألحمال 

 .الحمايةوفي مجال االستقرار وحاالت األعطال 

التي )  المعدنية المعزولة عن الشبكةالكتل ويقصد به ربط القطع  ( :تأريض الحماية ) تأريض واقي  -

الغاية وبواسطة ناقل يسمى ناقل التأريض ( عطل  ويخشى أن تتكهرب بصورة مفاجئة بسبب حادث أ

من ذلك إزالة الخطر الناتج عن ارتفاع توتر هذه القطع المعدنية بالنسبة لألرض بهدف حماية 

زولة من الشحنات الكهربائية الساكنة التي إضافة إلى تفريغ التجهيزات المع, العاملينوالتجهيزات 

 .يمكن أن تُشحن بها بفعل الحقول الكهربائية

أي القسم المطمور منه في التربة من نظام ) تتعلق مقاومة التأريض بشكل رئيسي بنوع قطب التأريض و

في و .فعاليةو كلما كانت مقاومة التأريض أقل كلما كان التأريض أكثر أماناً و.بنوعية التربةو( التأريض 

 : الحاالت التي يصعب فيها تحقيق مقاومة تأريض مرغوبة يلجأ إلى طرق مختلفة لتخفيضها مثل 

 .استخدام مجموعة أوتاد تربط على التفرع  -1

 .إدخال الوتد إلى أعماق أكثر في التربة  -2

سلفات  والطعام أإضافة مواد كملح  وباستبدالها بتربة زراعية ناعمة أ) معالجة كيميائية للتربة   -3

م على أن ال تكون هذه المواد بتماس 1المغنيزيوم ضمن خندق دائري يحيط باألرضي بقطر وسطي 

 .(مباشر مع الوتد 

من الحديد  مصنوعة الصفيحةعلى أن تكون  (33) كما في الشكلاستخدام صفائح بدالً من األوتاد   -4

تكون حافتها العليا  بحيثفي التربة  عامودياً م تطمر 1طول ضلعها  لها شكل مربع ,غير القابل للصدأ

يحظر استخدام الفحم في و بتراب ناعم وجيد الناقليةتردم الحفرة  ,م من سطح األرض1على عمق 

تحسب مقاومة نظام التأريض من العالقة وطيبها من وقت آلخر ينصح بترو تغطية سطح اللوحة

 :العملية التالية 

           

 (متر  –أوم ) المقاومة النوعية للتربة          حيث
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 (متر ) طول ضلع الصفيحة   

 

 التأريض باستخدام الصفائح (33) الشكل

 : (ك ف  41/1.2)  كز التحويلامرفي أريض الت 5-4

 : األساسية التالية أنواع التأريضك ف  24/4.4في كل مركز تحويل يطبق 

 :يدخل ضمن ذلك وتأريض جميع الهياكل المعدنية للمركز  -

   الكهربائية المتوسطة التوترقاعدة التجهيزات. 

   المنخفضة التوتروكتل الدارات المتوسطة التوتر. 

  سكاكين التأريضو أبواب الخاليا. 

  الهيكل المعدني للمحولة. 

  أقطاب التأريض في محوالت القياس للتوتر المنخفض. 

 .(النقطة النجمية ) تأريض الخط الحيادي للمحولة  -

 .(إن وجدت)  الصواعقمفرغات وتأريض قرون التفريغ  -

 .تأريض التجهيزات التي تغذيها المحولة -

 : تأريض مركز التحويل الهوائي  5-3

أرضي الحماية عند مركز حيث يتم تركيب ب, تأريضال ن منفصلين منيتم في هذا المركز تنفيذ نظامي

حيادي عزل  يتمو, المركز بما فيها الهيكل الخارجي توصل إليه كافة األجزاء المعدنية فيالتحويل و

أما أرضي التشغيل الذي يحافظ على استقرار التوتر فيتم تركيبه على . عن الهيكل واللوحة نقطة النجم

ويربط إلى الخط أي جزء من أرضي الحماية  وأ الهوائي متر عن مركز التحويل 24مسافة ال تقل عن 

 . أوم 5ومؤرض التشغيل عن   أوم 2يجب أال تزيد مقاومة مؤرض الحماية عن . الحيادي في الشبكة

 

 :يتبع ما يلي تحويل الهوائي مركز أي باختصار لتأريض 

 الناقل األرضي

 القطب األرضي

 سطح األرض 
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 .الصواعق مع جسم المحولة( مفرغات ) تأريض مانعات  -

 .تأريض البرج الحديدي -

 .ضمن لوحة التوزيع المنخفض (حيادي نقطة النجم)  تأريض النتر -

حيث توصل  التأريض وآلية التفريغ أ( أ -34) الشكلكما يبين , طريقة التأريض (ب -34) يبين الشكل

صفائح كربونية مع األرض من جهة أخرى من خالل وك ف من جهة  24مانعة الصواعق مع خط ال

بة ك ف تكون هذه الصفائح بمثا 24أمام التوتر, تتخلل هذه الصفائح فجوات هوائيةوتوضع قبل المحولة 

 هذا العازل ليصبح ناقل( ينهار)الصاعقة ينصهر  والبرق أأمام موجة و, عازل مقاومته عالية ال نهائية

 .في األرض من خالل هذا الناقل بذلك يتم تفريغهاوتمر الصاعقة عبره مقاومة صغيرة  وذ

 

 :التأريض في خنادق لها المواصفات التالية يتم 

 متر 15طول خندق التأريض  *

 متر 1العمق ال يقل عن  *

 سم 44العرض  *

 متر على األقل  3المسافة بين خندقين  *

 .تزداد فعالية أنظمة التأريضخنادق الحماية وكلما زادت المسافة بين خندق التشغيل  *

 توزع أوتاد التأريض فيه والخندق  (35) يبين الشكل

 (أ -34) (ب -34)
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 :التأريض في مراكز التحويل األرضية  5-2

 :هي وأساسية  أنظمة تأريض ةتوجد ثالثفي مراكز التحويل األرضية 

 .ك ف 24تأريض كبالت  -

 .لوحة التوزيعوتأريض هياكل المحولة  -

 .(حيادي نقطة النجم)  تأريض النتر -

 :آلية التأريض في هذه المراكز 

قساطل تحت البناء  وأثناء إنشاء أي مركز تحويل أرضي يتم حفر خنادق أ *

تحت , فك  24طرف ال في المنخفض فومن طرفي التوتر المتوسط 

قسطل لسحب أمراس وقساطل لتمرير الكابالت  األرض توجد ثالثة

كذلك األمر في طرف و ممنوع تمرير الكابالت في هذا القسطلوتأريض ال

 .سم 34ب أمراس التأريض على عمق المنخفض يوجد قسطل لسح

 .تدق جيداً في عمق األرضوفي كل قسطل توضع ثالثة أوتاد تأريض  *

 .وتد المستخدم في عملية التأريضال(  36)يبين الشكل  *

إذا كانت أكبر يجب وأوم  5مقاومة األرضي يجب أن تكون أقل من أما  *

 .بذلك فيتحسن التأريضأو عدد األوتاد الوتد  زيادة طول

 

 
 

 

 

 وتد التأريض( 36)الشكل                                                                                                                                                 

(35 ) 
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 اخلامتـــــــــــــــــــــــــــة
ضمن ووفق اإلمكانيات المتاحة و هذا المجالفي الكفاءة وخبرة الذوي المبذولة من قبل بتضافر الجهود 

 :فيه ما يلي تم وإنجاز هذا البحث تم جدول زمني محدود 

 .للمستهلك وصوالً  لتوليدعلى المنظومة الكهربائية بدءاً من ابشكل مختصر  التعرف *

ل على مراكز التحو تسليط *  .تجهيزاتهاوأنواعها و ك ف 24/4.4 يلالضوء بشكل مفص 

 .جراءات المتبعة لصيانتهاالتنويه لإلوالتي تواجهها هذه المراكز األعطال  إيضاح *

معرفة المشاكل التي تواجه ة بالغة في لموضوع تحليل بيانات الشبكة لما له من أهمي التطر ق *

 .المنظومة الكهربائية

 .ك ف 24/4.4 ي مراكز التحويلكيفية تخفيضه فوالتعريج على موضوع فاقد الطاقة الكهربائية  *

 .بشكل مختصر( األرضية وة الهوائي) آلية تأريض مراكز التحويل شرح  *

 .الفائدة المرجوة منه -بشرحه المبس ط  - هذا البحث يُرجى أن يحقق

 .... لكل من ساهم في إنجاز هذا البحث المتواضعالشكر جزيل و

 المراجـــــــــــــــــع
 .محاضرة نظرية للمهندس محمد قسوم السليمان *

 .نظرية للمهندس نزيه العليمحاضرة  *

 .محاضرة نظرية للمهندس مدحت ونوس *

 .فسي وأبكتاب المحوالت للمهندس عبد المطلب  *

 .دليل المهندس الكهربائي للمهندس صبر الشعباني *

 .للدكتور علي حمزة -2-كتاب نظم القدرة *
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 -0-ملحق 
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 -4-ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


