
باتك           

     اآليل مكحتلا  

AutomaticControl

دادعإ                  

ءابرهك ينف    دمحم ليقع       

األلو ءزجلا



ميحرلا نمحرلا هللا مسب

: ديهمت

ىلا: تادعملا ب مكحتلا قرط مسقنت

manualcontrol يودی مكحت  

Automaticcontrol يلا مكحت  وا

لماع لعفب ةدعملا االةلوا ليغشت  (manual):وھ يوديلا مكحتلا

ایودی ليغشتلا ب موقی صخش وا

طبظ دعب ايلا لمعی يلا ماظن وھو :(automatic)االيل مكحتلا

ليغشتلا ىلع ةدعاسملا لماوعلا

يلا مكحتو يودی مكحت اهيف نوكی نا ىلع زهجت مكحت ةحول لك

امثیر ام ببسل االيل مكحتلا فقوت حلا يف يوديلا مكحتلا لمعتسی

ةلكشملا ةجلا عم متی

ىلا:  االيل مكحتلا ةرئاد مسقنت

pwoercircuit ىوقلا ةرئاد -1

controlcircuit مكحتلا ةرئاد -2

لثم: ةيلخادلا   ةدعاسملا مكحتلا لئاسو -3

pushbuttonstart ليغشت حاتفم

pushbuttonstop فاقیا حاتفم



selectorswitch روتكلس حاتفم

indictionlamps نايب تابمل  

لثم: ةيجراخلا ةدعاسملا مكحتلا لئاسو -4

: حيتافملا

ThermostatSwitch يرارحلا   حاتفملا

PresserSwitch طغضلا حاتفم

FlowSwitch قفدتلا حاتفم

FloatSoitch ىوتسملا دیدحت حاتفم

LimitSwitch راوشملا ةیاهن حاتفم

: تاساسحلا

Proximitysensor يبراقتلا ساسحلا

OpticalSensor يئوضلا ساسحلا

PotoVoltaicCell ةيئوضلا ةيلخلا

PassiveInfraredSensor ةكرحلا ساسح

ةمداقلا سوردلا يف رصانعلا هذھ حرش متی فوس هللا ءاش ناو



: ءابرهكلا ب ةقلعتملا تاحلطصملا ضعب

:Electric ءابرهكلا ●

يف تانورتكل اإل قّفدت ةّيلمع يھو ةقاطلا عاونأ نم عون يھ

تاريثأت نم قفدتلا اذھ نع جتنی امو ةّيئابرهكلا الت صوملا

 : ElectricCurrent يئابرهكلا رايتلا ●

. ةيئابرهكلا ةنحشلا نایرج وھو (I)هل زمریو

:DirectCurrent   رمتسملا رايتلا  وأ  رشابملا رايتلا ●

ةقطنم  نم تانورتكل  لإل تباث قفدت  نع ةرابع وھو  (DC)هل زمریو

بطقلا ) لقأ دهج تاذ ىرخأ )ىلإ بلا سلا بطقلا علا( دهج تاذ

يف يرسی هنا يا االةاجت دحومو ةدشلا تباث وهف يلا ).بوتلا بجوملا

طقف. دحاو هاجتا

sinusoidal  يبيجلا بوانتملا رايتلا  وأ  يبيجلا ددرتملا رايتلا ●

:Alternatingcurrent

يرود لكشب هھاجتا سكعی   يئابرهك رايتوھو (AC)هل زمریو

بسح ةيناثلا يف ةرم 50وأ60 ابایإو اباھذ هناكم يف بذبذتیو

. مدختسملا يئابرهكلا ماظنلا

: Ampere ريبم ●األ

تارايتلا نایرج ىوتسم سايق يف مدختست يتلا ةدحولا وھو  

. ةّيئابرهكلا



:VoltageDifference دهجلا قرف ●

ةعفادلا ةوقلا  وأ ةيتلوُفلا  وأ  يئابرهكلا دهجلا   قرف  وأ  يئابرهكلا دهجلا

 نم تانورتكل إل لةعفاّدلا   ةقاطلا   ةيمكوھ  (U)و  هزمرو   ةيبرهكلا

ةكرحلا هذھ نع جتنیو ، بجوملا بطقلا ىلإ بلا سلا بطقلا

ةقاطلا عاونأ نم ىرخآ عاونأ  ىلإ ةيئابرهكلا ةقاطلا   لیوحت

ةلصوملا داوملا   ةمواقم نع مجان كلذو   ةیرارحلا ةقاطلا   اهمھأو

يف ةيكرح وا حابصملا يف ةيئوض ؛وأ تانورتكل لاإل ةكرحل

. يئابرهكلا كرحملا

: Voltade ةيتلوفلا ●

ةيئابرهكلا ةوقلا سايقل ةلمعتسملا ةدحولا وھو (V)هل زمریو  

. يئابرهكلا ( رتوتلا  (وأ دهجلا   قرف وأ ةكرحملا

: Resistance ةّيئابرهكلا ةمواقملا ●

داوملا ةمواقم نع رّبعی يئایزيف حلطصم يھو  (R)اهل زمریو

عيمج اهب زاتمت ةّيصاخ يھو خالاهل، يئابرهكلا راّيتلا نایرسل

تاجرّدلا الف تخاب نكلو ، داوملا

 : Oum ●األمو

ةدام ةمواقم سايق يف مدختست يتلا ةدحولا وھو (Ω)اهل زمریو  

. يئابرهكلا رايتلا نایرجل ةنيعم



:PwoerSupply ةيئابرهكلا ةردقلا ●

لدعم هل(P)ويھ زمریو ةيئابرهكلا ةعاطتس باال فرعی ام  وأ

ةيناثلا خالل ةيئابرهكلا ةرئادلا يف رصنعلا اهكلهتسی يتلا ةقاطلا

طاولا ب ساقتو ةدحاولا

: Watt  تاولا  وأ  طاولا ●

ةدحو   يھو (w) هلزمریو

. يلودلا تادحولا ماظن  يف  ةردقلا سايقل   ةقتشم



:Electric ءابرهكلا

تانورتكل اإل قّفدت ةّيلمع يھو ةقاطلا عاونأ نم عون يھ ءابرهكلا  

تاريثأت نم قفدتلا اذھ نع جتنی امو ةّيئابرهكلا الت صوملا يف

نم اهيلع لوصحلا ّمتیو يلا حلا تقولا يف ةقاطلل ًاردصم يناث ّدعتو

،و يعيبطلا زاغلا ،و محفلا لثم: ، ةقاطلا نم ىرخأ رداصم لیوحت

لورتبلا

رداصم ىلإ اهلیوحت دعب اّلإ ةّيئابرهكلا ةقاطلا مادختسا نكمی وال

. ةّيكيناكيملا ،و ةّیرارحلا لثم: ةقاطلل ىرخأ

: ءابرهكلا تانوكم ●

ةكرحتملا و ةتباثلا ةيئابرهكلا تانحشلا ب ةطبترم ةرھاظ يھ ءابرهكلا

اهلمحت يتلا ةداملل ةيساسأ ةيصاخ يھ ةيئابرهكلا ةنحشلا ّنإ ثيح ،

ةنحش لمحت يتلا تانورتكل يھاإل تاميسجلا هذھو ، ةيلوأ تاميسج

هذھ نم ددع مكارتو ةكرح ةجيتن ءابرهكلا نوكتت يلا سةبلا،بوتلا

. تانورتكل اإل

لمحی ثيحب ، نورتكل واإل نوتوربلا يھ ةّيساس األ تانحشلا ّنأو امك

ساةبل ةنحش لمحی نورتكل ،واإل ةبجوم ةنحش نوتوربلا



: ءابرهكلا فاشتكا ● 

فشتكا نيح رشع سداسلا نرقلا ىلإ ءابرهكلا فاشتكا خیرات دوعی

ربنعلا نم دومعب شامقلا نم ةعطق كاكتحا ّنأ ءامدقلا نوينانويلا

ةلصاوتم ثاحب األ تيقب اھدعبو هب، شامقلا قاصتلا ىلإ يّدؤی

لمعب تربليج مايلیو بيبطلا ىرجأ ىّتح ءابرهكلا لوح ةّرمتسمو

دومع كحب ماق امدنع كلذو تانورتكل اإل فاشتكا نم هتنّكم ةبرجت

تانورتكل اإل جاتنإ ىلإ تّدأ ىرخأ ةّدام نم دومع عم ربنعلا نم

1660ماق ماع يفو ،electricus حلطصملا اهتقو فشتكاو

، يئابرهكلا رايتلل دلوم لوأ لمعب كیرويج نوف وتوأ ينامل ملااأل علا

لوح ثاحبأ ةدعب نيلكنارف نيماينب ماق رشع نماثلا نرقلا يفو  

اهتقو عرتخاو ةّيئابرهك ةعيبط هل قربلا ّنأ اهنم جتنتسا ءابرهكلا

ةرئاطلا ىلع اهب ماق يتلا ةبرجتلا خالل نم قعاوصلا عنم دومع

نید ال ءاعو مدختساو فصاع موی يف اھرييطتب ماق نيح ، ةيقرولا

ءابرهكلا الق طإو نیزختل فثكمك لمع يذلا ،و ءابرهكلا نیزختل



ةيتلوف ةیراطب لوأ عارتخاب اتلوف وردناسيلا 1800ماق ماع يفو ،

تقولا كلذ يف ساحنلا و كنزلا نم تاقبط نم ةعونصم تناكو

ماع يئابرهكلا كرحملا عارتخاب ياداراف لكیام ملا علا اھدعب ماقو ،

،1821



ةايحلا ساسأ ءابرهكلا تحبصأ رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يفو  

االت. جملا فلتخم يف سانلا اهيلع دمتعی ذإ ةّیرصعلا

: ءابرهكلا عاونا ●

: نيعون ىلا ءابرهكلا مسقنت

ةنكاسلا ءابرهكلا -1

ةكرحتملا ءابرهكلا -2



: ةنكاسلا ءابرهكلا ▪

ريغ ماسج األ كاكتحا دنع ةيئابرهكلا تانحشلا مكارت نع ةجتان يھو

اإل لقتنت رخآب مسج كاكتحا دنعف ، ضعبلا اهضعبب ةّيندعملا

امنيب ةبجوم ةنحش األلو مسجلا يف نّوكتت ثيح امهنيب تانورتكل

نم صّلختلا ب مسج ّلك موقی سةبلا،ّمث ةنحش يناثلا مسجلا يف نّوكتت

ءابرهكلا ىلع األةلثم نمو ، غیرفتلا ةطساوب ةبستكملا ةنحشلا

. قربلا ةنكاسلا



: ةكّرحتملا   ءابرهكلا ▪

ةببسم الت صوملا يف تانورتكل اإل قفدت نع ةجتانلا ءابرهكلا يھو

األسالك ةّيئابرهكلا الت صوملا ّمھأ نمو ، ّيئابرهكلا رايتلا نیوكت

. ةلوهس ّلكب ّيئابرهكلا رايتلا اهيف ّرمی ثيح ةيساحنلا



: ةيئابرهكلا ةقاطلا رداصم

ةريغص تاردق تاذ رداصم ●

اهنم :

. ةريغصلا تادلوملا -1

. ةلئاسلا و ةفاجلا تایراطبلا -2



. ةيسمشلا ةقاطلا 3-خالای

نيجورديهلا ةيلخ -4



ةريبكو ةطسوتم تاردق تاذ رداصم ●

عساو قاطن ىلع مدختستو

.( لزیدو   نیزنب ) يلخادلا قارتح اال تاذ ديلوتلا تاطحم -1

ةنماكلا ةقاطلا مدختستو :( ةيكيلورديهلا ) ةيئاملا ديلوتلا تاطحم -2

. نيبروتلا   ليغشتل دودسلا يف الل وأ  كشلا يوق   يئام ىرجم يف 



( ةرارحلا ) راخبلا   مدختستو لا): مريث ) ةیرارحلا ديلوتلا تاطحم -3

ةفلتخم عاونأب راخبلا ديلوتل   ءاملا   نخسی ، نيبروتلا ليغشتل

ةقاطلا  وأ  ةیوونلا ةقاطلا  وأ طفنلا  وأ  زاغلا  وأ  محفلا  لثم  دوقولا نم 

. ةيسمشلا

ال نيحاوطلا هبشی ام مدختستو : حایرلا ىلع  ديلوتلا تاطحم -4

. نيبريتلا ليغشتل حایرلا يف ةنماكلا ةقاطلا مادختس



ةقاطلا دعب امادختسا ةددجتملا ةقاطلا رداصم رثكأ نم ربتعتو

. ةيئاملا

رحبلا جاومأ ةكرحب لمعت يتلا ةيئاملا ديلوتلا تاطحم -5

اهنم ،و%70 ةیرارح ملا علا يف ةقاطلا ديلوت تاطحم %90نم

اهنم). قتشا ام وأ زاغلا ، طفنلا ، محفلا )  يروفح األ دوقولا   مدختست



: ةيئابرهكلا ةقاطلا لقن لحارم

ةقاطلا لقن  ةيلمع يھ اهب دوصقملا ةيئابرهكلا ةقاطلا لقن

. ةرشابم نیديفتسملا  ىلإ ةقاطلا ةطحم   اهتدلو يتلا ةيبرهكلا

نأ نكمیو كلهتسملا ىلا لصت نأ لبق ةلیوط ةلحرب ءابرهكلا رمت

: لحارم ةدع  ىلا ةلحرلا هذھ مسقن

:Generation  ديلوتلا ةلحرم -1

ةيلمع يف ةلحرم األةيلو لوأ ةقاطلا   رداصم  نم ءابرهكلا   ديلوت

نيكلهتسملل   ءابرهكلا لا صیإ

 نم ةقاطلا ديلوتل ةطحم يف  ءابرهكلا ديلوت متی ام ًابلا غو

تاكرحم   ساس يفاأل اهقوست ، ةيكيناكيمورهك   تادلوم لبق 

راطشن وأاال ةيئايميكلا   قارتح  اال تايلمع ةطساوب اهیذغت  متی ةیرارح

ديلوتل ىرخأ لئاسو ةطساوب اهعفد متی دق ًاضیأ اهنكلو ، يوونلا

لمشتو . حایرلا و ةقفدتملا هايملل   ةيكرحلا ةقاطلا لثم  ةيبرهكلا ةقاطلا



ةقاطلا  و ةيسمشلا ةيئ  وضورهكلا الای  خلا ىرخ األ ةقاطلا رداصم

.( ةيفوجلا ةرارحلا )  ةيضر األ ةیرارحلا

StepUPtransformation  دهجلا عفر   لیوحتلا ةلحرم -2

الت وحم ةطساوب   ديلوتلا تاطحم يف ةيئابرهكلا ةقاطلا عفر متی

دهجلا عفرب موقت ويتلا ةردقلا

highvoltage يلا علا دهجلا ىمسیو

يھ: ةدحوملا هميقو

. تلوفوليك 150،132،110،66،45و220



Transmission  لقنلا ةلحرم -3

  لقنلا طوطخ ةطساوب ءابرهكلا لقن متی

  ءابرهك جاربأ ىلع  ةلومحم

لقنلر األاوط ددعتم  رايت لودلا نم ةقحاسلا ةيبلغ األ لمعتست

ثاليثاألسالك و  وأ رايت راوط ثاليثاأل  رايت اھرثكأ و ءابرهكلا

دهج تایوتسم يف رايتلا ريسی  و ددرتملا رايتلا  وھ  لمعتسملا رايتلا

كلت حوارتت و يبرهكلا دقفلا لقيف يراجلا رايتلا ليلقتل ادج عةيلا

ىرخأ رصانع كانھ  و تلوفوليك 760 110ىلإ نم تایوتسملا

لئاسو يلا و  علا رايتلا بنجت لئاسوكةيئابرهكلا ةیامحلا لئاسو لثم 

يلا علا دهجلا بنجت

StepDOWN دهج ضفخ   لیوحتلا ةلحرم -3

:transformation

ربع لیوحتلا تاطحم ىلإ يلا علا رتوتلا لصی

ضفخ اهيف  متیو ، ةيضر التاأل باكلا وأ ةيئاوهلا ةيئابرهكلا طوطخلا



powertransformers ةيئابرهكلا الت وحملا ةطساوب رتوتلا

mediumvoltage طسوتملا دهجلا ىمسیو

يھ: ةدحوملا هميقو

تلوفوليك 22،11،6.6،3.3و33

Transmission  ةيناثلا لقنلا ةلحرم -4

ربع عیزوتلا تاطحم ىلإ طسوتملا دهجلا لصی

ةيضر التاأل باكلا وأ ةيئاوهلا ةيئابرهكلا طوطخلا



Distribution  عیزوتلا ةلحرم -5

طسوتملا دهجلا ةميق ضفخب عیزوتلا الت وحم موقتو

low ضفخنم دهج ىلإ لیوحتلا تاطحم نم اهيلإ لصی يذلا

: ةدحوملا هميقو voltage

زترھ 50 تلوف 220,240,380,415,650,1000

تاكبش ربع لصی يذلا رتوتلا وھو

؛ مهعاونأ فلتخمب نيكلهتسملا عيمج ىلإ ةفلتخملا ةيئابرهكلا ةیذغتلا

نييلزنم وأ نيیراجتوأ نييعانص

outdoor  ةيجراخ نوكت نا التاما وحملا هذھو

قلطلا ءاوهلا يف



ةصاخ فرغ يفوا ينابملا لخاد indoorيف ةيلخاد وا



:Transformersالت وحملا

سفن ىلع ىرخ أل حةلا نم ةقاطلا لیوحتل ةليسو التىھ وحملا

ام. مادختسا وأ نيعم لمح تلالمء ةروصلا

ىلإ ريبمأ و تلوف نم ةيبرهكلا ةقاطلا لوحی ىبرهكلا لوحملا ف

. رخآ رايتو رخآ تلوف

: نيمسق التىلا وحملا مسقت -●

 االيل لوحملا  وأ يتاذلا   لوحملا -1

يثحلا لوحملا -2

:AutoTransformer يتاذلا لوحملا -1

هلثالث فلملا طقف. دحاو فلم وذ نكلو يداع يئابرهك لوحم وھ

االلق ىلعةيئابرهك ليصوت طاقن

ةطقن ىلإ لمحلا و ةطقن ىلإ يئابرهكلا ردصملا نم لك ليصوت  متی

هب. هصاخ ىرخأ ليصوت

و ردصملا نم لك نيب ةكرتشم ليصوت هطقن دجوت فلملا ةیاهنبو

. لمحلا



و ردصملا نم لكل فلتخم يئابرهك دهج اهلباقی ليصوت ةطقن لك

. لمحلا

اال فلملا نيب كرتشم مساقك لمعی فلملا نم ءزج نا ویالظح

يوناثلا فلملا و يئادتب

فلی دیدحلا نم نع بلق ةرابع وھ يتاذلا لوحملا نأ لوقلا نكمی ىأ

دحاو فلم هيلع

كرتشم هيبطق دحا نم جراخلا دهجلا نوكیو ددرتملا رايتلا ب لصتی

ردصملا رايت عم

هسفن فلملا ىلع ةطقن نم ذوخأم يناثلا بطقلا و

دهجلا ىلع هنم لصحن يك رايتلل قناخ فلم ربتعی فلملا نا يأ

بولطملا

دهجلل ضفاخ  وأ دهجلل ًاعفار نوكی نأ يتاذلا لوحملل نكمیو  

دهج نوكی عفار لوحمك لوحملا مدختسا نإف كلذ ىلع ءانبو

قرف طقف دلوی نأ لوحملا ىلعو لمحلا دهج نم ءزج ردصملا

لمحلا و عبنملا نيب دهجلا



و لمحلل ربعی ردصملا نم رايتلا ،نإف ضفاخ لوحمك مدختسا ونإ

فلملا و يئادتب اال فلملا نيب رايتلا قرف دلوی نأ هيلع لوحملا ف هيلع

يوناثلا

ةماھ تاظح مال

ىلإ يدؤی نا نكمی اهلزاع وا يتاذلا لوحملا تافلمب فلت وأالً: يا

كلذ نع جتنی ام ًابلا غو لمحلا ىلإ لماكلا ب ردصملا دهج ليصوت

ًاضفاخ مدختسملا يتاذلا لوحملا نوكی امدنع ةصاخ لمحلا فلت

مادختسأ رارق ذاختا دنع نابسحلا ىف كلذ عضو بجی كلذل دهجلل

ةرئادلا ب يتاذلا لوحملا

لقا نوكی ةداع يتاذلا لوحملا ناف هقاطلا تاقيبطتو تاباسحب  : ًايناث

لقا ددع نم هنوكت ببسب نيفلملا وذ يداعلا لوحملا نم ةفلك و انزو

ةبسن ىتح كلذو امجح رغصا لوحملل بلق مادختسا عم تافلملا نم

لوحملا ناف قاطنلا اذھ جراخ 3:1 اما نم يئابرهكلا دهجلا لیوحت

ةیداصتقا رثكأ ةداع نوكی نيفلملا وذ يداعلا



ةبسن تلق جورخلا دهج و لوخدلا دهج نيب قرفلا داز املك هنأ ىأ

220و 110ىلإ  نم لیوحتلا تامادختسا ىف ديج وهف كلذل رفولا

سكعلا

12:220 لثم لیوحتلا ةبسن عافترأ حاالت ىف يدجم ريغ هنكل

تلوف

يتاذلا لوحملا تامادختسا

لثم:  االت جملا نم دیدعلا ىف يتاذلا لوحملا مدختسیو

ةيلا علا تاردقلا تاذ تاكرحملا قاالعيف ئداب -1

دهجلا تاتبثم -2



ماحللا ةیواك -3

ماحللا تانيكام -4

  حوارملا تاكرحم تاعرس ميظنت -5



: Transformers  الت وحملا

:Inductivetransformer يثحلا لوحملا -2

ةفوفلملا   ةلصفنملا  نم األسالك  نيفلم   نعةرابعوھ

. ةطيسب   ةفاسمب  طقف  ةیدیدح   نابضق لوح 

اال فلملا يبرهكلا ردصملا  ب لصتملا   فرطلا   ىمسی

 primarywinding  يئادتب

لمحلا  ب لصتملا   فرطلا ىمسیو

.secondarywinding يوناثلا   فلملا يبرهكلا

يف لمعی   وال طقف AC  ددرتملا   رايتلا   ةمظنأ  يف  لوحملا   لمعی

ثحلا يلع دمتعت لوحملا لمع ةركف  DCألن رمتسملا رايتلا ةمظنا

ب ةنراقم ددرتملا رايتلل ةماهلا ایازملا ىدحا نمو , يسيطانغمورهكلا

ةلوهسب هدهج رييغت نكمی  AC  ددرتملا نأ يھ رمتسملا رايتلا

رايتلا نأ نيح يف يسيطانغمورهكلا ثحلا ةطساوب



. هدهج رييغت نكمی ىتح ةدقعم قرط ىلا جاتحی  DC  رمتسملا

هلمع: ةیرظن -●

: ىلع هلمع ةیرظن موقت

primary ةيئادتب اال تافلملا  AC  يف ددرتملا رايتلا رورم -1

. ًاريغتم ايسيطانغم جماال ئشنی   winding

فلملا تافل ريغتملا يسيطانغملا ضيفلا عطقی -2

ثحلا اهيف ب دلوتيف  secondarywinding  ىوناثلا

. يسيطانغملا لا جملا هاجتاو ةدش يف ريغتلا ضراعی ايبرهك ادهج

secondary ةیوناثلا تافلملا يف دلوتملا ثحتسملا دهجلا -3

لمحب لصوت امدنع تافلملا هذھ نم رايتلا قفدت ببسی  winding

ام.



Transformers: يبرهكلا   لوحملا   فينصت

:  دهجلل   ضفاخ   لوحم  - ١

. يئادتب اإل فلملا تافلم ددع نم لقأ يوناثلا فلملا تافلم ددع نوكت

secondary  يوناثلا فلملا  دهج  نوكی   هيلعو  

primarywinding  يئادتب  اال فلملا winding لقا نم دهج

: دهجلل عفار    لوحم  - ٢

. يئادتب اإل فلملا تافل ددع نم ربكأ يوناثلا فلملا تافل ددع نوكت

secondary  يوناثلا فلملا  دهج  نوكی   هيلعو  

primarywinding   يئادتب  اال فلملا  نم دهج ربكا  winding



:Transformers  يبرهكلا   لوحملا   عاونأ

: ةردق الت  وحم -1

لقنلا   تاكبش  يف  ةمدختسملا الت  وحملا يھ 

. ةيبرهكلا   ديلوتلا   تاطحمو   ةيبرهكلا

distributiontransformers: عیزوت الت  وحم

عیزوتلا   تاكبش  يف  ةمدختسملا الت  وحملا يھ 

. ةيبرهكلا



: سايق الت  وحم

Voltagetransformers  دهجلل الت  وحم  -١

Currenttransformers  رايتلل الت  وحم  -٢

:  هتامادختسا

نكامأ  نم  ةديعب   تافاسمل   ةيبرهكلا   ةردقلا 1-لقن 

. اهمادختساو   اهعیزوت   نكامأ  ىلإ  اھديلوت



 و تارايتلا   نوكتامدنع   ةیاقولا  و سايقلا   ةزهجأ  عم  مدختست  -2

ضفخب كلذو  عةيلا  ةيبرهكلا   دوهجلا

. اهعم   لماعتلا  و اهسايق نكمی   ةريغص  ىلإ ميق  دوهجلا  وأ  تارايتلا ميق 

 عنم ضرغب   يئابرهكلا   لزعلا  يف  مدختست  -3

. ةينورتكل اإل رئاودلا  يف  ةيسيطانغمورهكلا   ةرشوشلا

ةيبرهكلا   ةزهج  األ بلغا  يف  مدختست  -4

 و ةزهج  هذھاأل ليغشت   دوهج ىلع    لوصحلل   ةينورتكل واال

دهجب   ةنراقملا  ادج ب ةريغص   ربتعت   يتلا

. ردصملا

ةیامحل تاخضملا ليغشت رئاود ةصاخو مكحتلا رئاود يف مدختست -5

برهكتلا رطخ نم ناسن اال

لوحملا و يتاذلا لوحملا الت وحملا يعون عتمجی نا نكمم اريخا

دحاو زاهج يف يثحلا

 



:Switchgear ةيئابرهكلا حيتافملا

ةيئابرهكلا تارادلا ب مكحتلا و لصولا و لصفلل مدختسملا زاهجلا وھو

. اهتیامحو تازيهجتلا و

ةعساو ةعومجم لمشی ماع حلطصم  switchgearوھ حلطصملا

االةيل  circuitbreakersو عطاوقلا لثم   تاجتنملا نم

تارهصنمب ةدوزملا عطاوقلا switchesو ةيئابرهكلا   عطاوقلا

يضر اال بیرستلا عطاوقو   ضیرأتلا عطاوقو   HRC تارهصنمو

:Switchgear ةيئابرهكلا حيتافملا تانوكم

: Switchgear نوكتت

لصولا و لصفلا رصانع -1 

fuses تارهصنملا لثم ةیامحلا رصانع -2 

isolators لزعلا عطاوق -3

circuitbreakers االةيل عطاوقلا -4



relays ةیامحلا تاهيلیر -5 

مكحتلا تاحول -6

قعاوصلا تاعنام 7

رايتلا الت  وحم 8

  دهجلا الت وحم 8

اهب ةطبترملا ةفلتخملا   تازيهجتلا 9

 :Switchgear ةفيظو

لصف وأ ليغشتب switchgear حمست   يداعلا ليغشتلا ءانثأ

ىرخ األ ةيئابرهكلا تازيهجتلا نم اھريغو لقنلا طوطخو تادلوملا

رصقلا حةلا لثم لطع ثدحی امدنع   ىرخأ ةيحان  نم

رايت قفدتی   ةقاطلا ماظن نم ءزج يأ shortcircuitيف يبرهكلا

  ةيئابرهكلا ةیذغتلا عاطقناو اهفلتب ددهی  امم تازيهجتلا ربعريبك



ءزجلا لصفب موقتو أطخلا فشتكت switchgear كلذ نإف عمو  

ماظنلا نم لطعملا

:Switchgear فينصت  

ام يف دهجلا ىوتسم ساسأ ىلع ةيئابرهكلا حيتافملا فينصت نكمی

يلی:

 LowVoltage(LV)Swtichgear  ضفخنملا دهجلا -1

ىلع 1KV ىتح ةننقملا ةيئابرهكلا حيتافملا ةعومجم ةداع ىمست  

ضفخنم دهج تاذ ةيئابرهك حيتافم اهنأ

ةرئادلا عطاوق ىلع LVSwitchgear حلطصملا لمتشی  

لزاوعو   ةيئابرهكلا حيتافملا  و ضفخنملا دهجلا تاذ ةيئابرهكلا

رئاود عطاوقو  HRC تاحتفو   لمحلا نع يئابرهكلا رايتلا

عطاوقو (MCB) ةرغصملا ةرئادلا عطاوقو   ةيضر األ برستلا

لاالةمز تاقحلملا عيمج (MCCB)خلإ يأ بلا وقلا تاذ ةرئادلا

LV ماظن ةیامحل



(MediumVoltage(MV  طسوتملا دهجلا -2

Switchgear

اهبلغأ ةينيكس عطاوق نع ةرابع يھ Switchgear  عطاوق ةفرغ  

SF6 زاغ قیرط نع ةرارشلا ئفطت ةیزاغ عطاوق

ةیامحلا و مكحتلا زكرم يھ Switchgear عطاوق ةفرغ ربتعت  

يساسأ اھدوجووًابلا 6kVغ طسوتملا دهجلا الت وحمو تاكرحمل

ةيئابرهكلا ةقاطلا لیوحت تاطحم يف

عطاقلا نوكی غًابلا نئازخ نمض طسوتملا دهجلا عطاوق عضوت  

ةساودو الت جعب دوزم

يف مكحتلا كسید نم عطاوقلا كلت لصوو لصفب مكحتلا نكمی  

األرم يطعی نأ نيسدنهملا ريبكل نكمیو ، ةطحملل ةدايقلا صةلا

األنام عضو ىلع هجارخإو عطاقلا لصفب يئابرهكلل

هجولا و مسجلل ةيقاو ةلدبو تازافق سبل دعب يئابرهكلا موقی ثيح  

ىلع عطاقلا عون بسح هديب وأ هلجرب طغضلا 20kVب ىتح لزعت

يذلا عطاقلا هیدی اتلكب بحسیو يكيناكيملا قيشعتلا كفيف ةساودلا

ةنزخلا جراخ هنم مسق جرخیو ةيندعم ةكس ىلع كرحتی



وا كرحملا ىلع ةنايصلا ءارجإ دنع وأ لألنام طقف ءارج  اذھاإل

. ةيكيناكيملا ىلعاألمحلا وأ ةلوحملا

ب ةنايصلا رصانع مايق ببسب لصولا مدعب هيبنت ةراشإ هيلع عضوتو

زجحلا مسا ةيلمعلا هذھ ىلع قلطی ، عطاقلا لا محأ ىلع لمعلا

يئابرهكلا

املكو ةفلتخملا ةیامحلا تاهيلیر دجوت ةنزخلا نم ىلع األ ءزجلا  يف

تاهيلیرلا هذھ ددع دادزيس دهجلا عفترا



:HighVoltageSwitgear يلا علا دهجلا -3

امھ:  و نييسيئر نيمسق ىلإ يلا علا دهجلا عطاوق مسقنت

 . ةيتیزلا عطاوقلا ·

. ةيتیزلا ريغ عطاوقلا ·

ع طاوقلا ربتعت (OilCircuitBreaker) ةيتیزلا عطاوقلا

هجدو دنع لذوك ًايجراخ ةلم عتسملا ةكأرثاألنعاو يتیزلا

عطاوقلا مسقنتو ، ةیداصتق اال اهتفلكتل ًارظن (34.5Kv-360Kv)

: نيعون ىلإ ةيتیزلا

 . ضفخنملا تیزلا عطاوق ·

 . ةيتیزلا ةلماك عطاوق ·

طسوك تیزلا لمعی عونلا اذھ يف ضفخنملا تیزلا عطاوق وأالً:

نم ةیامحللو رثكأ نامأ ريفوتل ةليلق تايمكب تیزلا عضویو لزاع

تاذ تیزلا عطاوقب انايحأ عطاوقلا هذھ ىمستو . تویزلا راطخأ

تیزلا عطاوق يف لمعت يتلا دوهجلا نأ ،امك ريغصلا مجحلا

يھ: ضفخنملا

Indoor) ةيلخادلا تاقيبطتلا ·نم(4.6KV–34.5KV)يف

.(

ةيجراخلا تاقيبطتلا ·نم(14.4KV–765KV)يف

 .(Outdoor)



–630A)امبني حوارت عت طاوقلا هذھ اهلمحت يتلا تارايتلا و

 . قوف 3000A)امف

ربتعت (OilLessCircuitBreaker) ةيتیز ريغ عطاوق

تاقيبطتلا االيف معتسا عاون األ رثكأ نم ةيتیزلا ريغ عطاوقلا

يتلا دوهجلا دنع عطاوقلا هذھ مدختستو (Indoor) ةيلخادلا

اهلا معتسا يف دمتعت (1KV–800KV)،و نيب ام اهميق حوارتی

ـتا طحملا یرتمن بكلا د یرولف سدا س زاغ و طوغضملا ءاوهلا ىلع

.(362KV–34.5KV)خلاارجةيعندجلاهدومن





 : ElectricCurrent يئابرهكلا رايتلا

الت صوملا يفةيئابرهكلا ةنحشلا نایرس وھو (I)هل زمریو

: ردصملا ثيح نم يئابرهكلا رايتلا ماسقا ●

: نيعون ىلا ردصملا ثيح نم يئابرهكلا رايتلا مسقی

،(DC)هل زمری يذلا و رمتسملا رايتلا وھ االلو عونلا

.(AC)هل زمری يذلا و ددرتملا رايتلا وھ االرخ عونلا  و

:DC رمتسملا رايتلا ▪

ا حلطصملا نم اراصتخا امھو DC نيفرحلا ـب اراصتخا هل زمریو

ىسمیو   ةيبرعلا ب رمتسملا رايتلا  Direct Currentيا يزيلجن ال

هنا: ىلع ةطاسبب فرعیو رشابملا رايتلا ب انايحا

علا دهج تاذ ةقطنم  نم تانورتكل  لإل تباث قفدت  نع ةرابع

.( بجوملا بطقلا ) لقأ دهج تاذ ىرخأ بلا) ىلإ سلا بطقلا )



هاجتا يف يرسی هنا يا االةاجت دحومو ةدشلا تباث وهف يلا بوتلا

طقف. دحاو

:AC ددرتملا رايتلا ▪

ا حلطصملا نم اراصتخا امھو AC  نيفرحلا ب اراصتخا هل زمریو

ةيبرعلا ب ددرتملا رايتلا  Alternating Currentيا يزيلجن ال

Sinusoidal  ةیزيلجن بواال يبيجلا ددرتملا رايتلا ـب اضیا ىمسیو

بوانتملا رايتلا اضیا هيلع قلطیو AlternatingCurrent

هنا: ىلع فرعیو

اباھذ هناكم يف بذبذتیو يرود لكشب هھاجتا سكعی يئابرهك  رايت

. مدختسملا يئابرهكلا ماظنلا بسح ةيناثلا يف ةرم 50وأ60 ابایإو

هنایرس هاجتا ريغتی (يأ االهاجت ريغتمو ةدشلا ريغتم وهف يلا بوتلا

بلا). وسلا بجوملا نيبطقلا نيب



: روطلا ثيح نم يئابرهكلا رايتلا ماسقا ●

: نيعون ىلا روطلا ثيح نم يئابرهكلا رايتلا مسقیو

SinglePhase( هجولا )  روطلا يداحا ▪رايت 

نأ نكمی   يبرهك وھ رايت هجولا يداحأ  وأ روطلا يداحأ رايتلا

وھو  ، ددرتملا ب رثكأ ةطبترم اهنكل   ددرتم  وأ رايت رمتسم  رايت نوكی

ةيلزنملا تاود األ بلغا يذغیو لزانملا ب مدختسملا رايتلا

110V220واV دهج   نوكی نا اما وھو

 

تلوف 220 دهج مدختست ايسآ لودو ابوروأ اهنمو ملا علا لود مظعم

ىف زترھ 60 ددرت تلوف 110 دهج مدختسی امنيب زترھ 50 ددرتو

ةیدوعسلا و نابايلا نم ءازجأو ةدحتملا لثم:ولاالتای لود

ماظن نم لضفا نوكی االنام ةيحان 110نم هيتلوف ماظنل هبسنلا • ب

مسج ىف رميس ىذلا رايتلا ىلا بوتلا لقأ دهجلا قرف 220 ألن هيتلوف



فوس fault أطخ هب زاهج وأ هدعمل هتسم حةلامال ىف ناسن اإل

اإل مسج ةمواقمو ثيح Vلقأ  I=V/R موأ نوناقل اعبت لقأ نوكی

رثكأ نامأ ىلا بوتلا لقأ نوكيس  I  رايتلا ىلا بوتلا هتباث ناسن

ماظن نم ربكا هيف هیداصتق اال هفلكتلا نوكت تلوف 110 لا ماظن

    ةزهج األ ةردق توبثل ارظن ربكا نوكی بوحسملا رايتلا 220الن

كلذل  P  توبث دنع ربكأ  I ىلا بوتلا Vلقا ثيح   P=V*I*p.f 

همدختسملا نماالسالك ربكأ عطقم ةحاسم تاذ ساالك ىلا جاتحن

. رايتلا ربكل 220 ماظن يف

هل(L)واآلرخ زمریو   زافلا امھدحا : نيكلس يف يداح اآل رايتلا ريسی

110v220وvلا دهج هل(N)يف زمریو  ( دیاحملا لا( رتوينلا

لا رتوينلا كلس يف راملا هسفن وھ زافلا كلس يف راملا رايتلا نوكیو

دحاو نيكلسلا ةحاسم عطقم نوكی نا بجی كلذل

220V دهج يطعی هناف 110V دهج نيفلتخم نیزاف مادختسا مت اذا

لمعت تادعم قرحو أطخلا ةيلا المتح ةبحتسم ريغ ةقیرطلا هذھ نكل

110V دهجب



Three-phase:( هجولا ) روطلا ▪رايت ثاليث

 ب صاخ راوط األ ددعتم يئابرهك ماظن وھ راوط ثلااليثاأل رايتلا

تاطحم يف  اعويش واألرثك لمعتسملا وھو   ددرتملا رايتلا

ألنثالةث راوط ثالةيثاأل تيمسو .  ءابرهكلا جتنت  يتلا ةقاطلا

ؤھالءثلاالةث نم رايت لكو سأالك، يفثالةث ريست تارايت

. ةرئاد ثلث ،يأ ةجرد 120 رادقمب نعاآلرخ حازنم   روطب أدبی 

 يتلا ةيئابرهكلا تاكرحملا   ليغشت يف اراشتنا وھاألرثك ماظنلا اذھو

  ورتملا اهتطساوب ريسیو تابكرملا و عناصملا يف عةيلا ةردقب لمعت

طرشب نكلو ىرخأ تامادختسا اهل  امك ةيئابرهكلا تاراطقلا و 

. لداعتلا فرط يمسی رخأ فرط دوجو

دهج مدختست يتلا لودلا 380Vيف زاف ثالةث نوكی نا اما وھو

220V

110V دهج مدختست   يتلا لودلا 220Vيف واثالثزاف

ساالك ةعبرا يف روطلا ثاليث رايتلا ريسی

(L1-L2-L3)اهل زمریو ثلاالةث تازافلا اهيف ريسی ساالك ثالةث



هل زمریو ( دیاحملا لا( رتوينلا عبارلا كلسلا يف ريسیو (R-S-T)وا

روطلا الت صوم " ليمحت دنع رايت هيف رمی ال لصوملا اذھو .(N)

يف رميف األمحلا نزاوت مدع حةلا يف .امأ ةیواستم لا محأب "

. تارايتلا نيب قرفلا لداعتملا لصوملا

ساالك عطقمل ایواسم هكلس عطقم ةحاسم نوكی نا طرتشی ال كلذلو

زاف ثلاالةث



: روطلا ثاليث رايتلا و روطلا يداحآ رايتلا نيب قرفلا

ثالةيثاأل رئاود مدختست ملا علا لوح ةقاطلا لقن تاكبش مظعم ▪

. راوط

ةبسن ثيح نم ةفلكت األلق لثمت ألاهن مدختست روطلا ثالةيث رئاودلا ▪

يف مدختسملا موينمول وأاأل ساحنلا ةيمك ىلإ ةلوقنملا ةقاطلا ةيمك

األسالك 

األ امنيب روطلا ةیداحأ رئاودلا نم ىذغت كاإلةران ةطيسبلا ▪األمحلا

رئاودلا نم ىذغتف ةريبكلا تاكرحملا ىلع ةدمتعملا ةيعانصلا محلا

هذھ زازتھإ مدع و تابث نم ةیذغتلا هذھ هرفوت امل راوط ثالةيثاأل

تاكرحملا

 

Neutral(لا رتوينلا ) لداعتلا فرط

يسيئرلا ةیذغتلا لوحم يف ةيبرهكلا دوهجلا يف لداعتلا ةطقن وھ

يف لوحملل ثلاالةث  تافلملا ليصوت ةطقن هنا امك ةقطنملا وا ىنبملل

راتس ةليصوت

لداعتملا  وا دیاحملا لصوملا ىمسی و

مث نمو ىرخ التاال صوم ثللالةث ةبسنلا ب لداعتم وا دیاحم وھو  

حةلا التيف صوملا كلت ىلا ةبسنلا رفصب هدهج نا رابتعا نكمی

األمحلا نزاوت



ةردقلا عیزوتل همادختسا وھ دیاحملا لصوملا نم ىساس اال ضرغلا

طخ ىا نيب دهجلا وھو 220V هتميق دهجب كلهتسملا ىلع

. هنيبو زاف

:Earthing(االثر) يضر اال فرط -

نم تادعملا و صاخش لال ةیاقولا لجا نم هلمع متی يذلا فرطلا  وھ

ضر هسالىلااال اراسم رايتلا ذختی ثيحب رصقلا تارايت

Neutralلا رتوينلا Earthingو يضر نيباال قرفلا

:  ضیراتلا

وا ةزهج نماال يئابرهكلا رايتلا برست نم ةیامح ةرئاد يھ

ةيئابرهكلا تادعملا

ةقعصب باصی ئلال ناسن نعاال رايتلا راسم رييغت اهنم ضرغلا و

يف  برستلا رايت لصو اذا ةيئابرهك

دجوتو اهميمصت يف ةصاخ ةقیرط هل ضیرأتلا و ريبما فصن دودح

  ةيئابرهك باطقا االن



دیزت ال ضر اال ةمواقم لعجی ىوتسم دنع ضر يفاال اهسرغ متی

  ليهستل كلذو 3موا نع

ضر باأل هيغرفتو رايتلا رورم

لا: رتوينلا اما

وھو مدختسملا ىلا ةيئابرهكلا ةقاطلا لقنةمظنا يف عبارلا كلسلا وهف

لا  رتوينلا نوكیو ردصملا ىلا هتدوعو رايتلا راسمل لمكملا

سا ةعبرا وذ ردصم كیدل ناك اذاو نیدهج يطعت يتلا رداصملا يف

هدهج  ناك امهمو الك

=دهج لا رتوينلا االسالكو دحا نم ذوخأملا دهجلا ناف

هجولا دهج كيطعیو 3 رذج /( طخلا ) كلسلا

: يضر األ تاكبش عاونا

: اهضعب ركذن يضر اذھاال لمعل ةنيعم ةيسدنھ قرط دجوت  

دحاو دورتكلا خالل  نم رئبلا ماظن -1

قمغو عبرم رتم 1×1 ةحاسم رئب رفح متی ةقیرطلا هذھ يفو

راتما ثواالةث نیرتم

دورتكل اال سار ىقبی ثيحب رتم 2وا3 لوطب   دورتكل اال سرغ متی

ضر اال ىوتسم عم



نم ةقبطو حلملا نم ةقبطو معانلا لمرلا نم ةقبط هيلا فاضیو  

  رئبلا تمیأل ىتح اذكھو ينوبركلا محفلا

نم ءاطغب هتيطغتو دورتكل اال سأر لوح عبرم لكشب   رادج ءانب متی

بلصلا كيتس بلاال وا طنوفلا دیدحلا

: تادورتكلأ ةكبش ماظن -2

دعاوق يف رتم 2وا3 لوط تادورتكلا سرغ متی ماظنلا اذھ يف

ىنبملا ةقیدح يف وا ةيساس اال ىنبملا

ىلع عزوت راتما 10 5ىلا نم ةفاسم واالرخ دورتكل نيباال نوكیو

ىنبملا ةحاسم

ةجاحلا بسح تادورتكلا سرغ متی

ريغ ساحن كلس خالل نم اهضعبب تادورتكل هذھاال طبر متی

ةحاسم بسح 35وا50وا70وا95ملم هعطقم ةحاسم لوزعم

ىنبملا

ىنبملا يف دعاوقلا دیدح عم ةكبشلا هذھ طبر لضفی



: ةيساحنلا ةكبشلا ماظن -3

طسبملا ساحنلا نم تاكبش لمع متی ماظنلا اذھ يف

1×1رتم سايقب   عبرم لكشب 20×5ملم سايق

ةجاحلا بسح ضر يفاال ةكبش نم رثكا عیزوت متی

لوزعم ريغ ساحن كلسب اضیا اهنيب اميف تاكبشلا هذھ طبر متی



: ةيساحنلا ةحيفصلا ماظن -4

2×1رتم سايقب ساحنلا نم ةحيفص سرغ متی ماظنلا اذھ يف

ةجاحلا بسح حئافص سرغ متی اضیا

اإلثر: صحف ةقیرط

هلثالث صاخ زاهج ةطساوب االثر ةكبش ةمواقم صحف ةقیرط

(مالطق) كالتاب اهسؤر ىلع رضخا رفصا   رمحا : ةنولم باكالت

25مس دحاولا لوط نيبيضق هاعم دجویو

ا فرط نيبو اهضعب نيب نوكی نا بجیو ضر باال نابضقلا عرزت

رتم 10 5ىلا نم الثر

اال لباكلا طبریو نابضقلا ىلع رفص واال رمح التاال باكلا طبرت

االثر ةكبش فرط ىلع رضخ

زاهجلا لغشیو



نم لقا ىلا زاهجلا ةءارق ل صت نا بجی ال وبقم االثر نوكی ىتح

5موا

بسح تاكبشوا تادورتكلا ةفاضا نم فالدب رثكا ةمواقملا تناك اذا

هب لومعملا ماظنلا

5موا نم لقا ىلا ةمواقملا لصت ىتح

 

زاهج رفوت مدع حلا يف االثر ةكبش ةمواقم صحفل ةيئادب ةقیرط

صاخلا صحفلا

ا فرطلا ىلا طخاالثر ليصوتو ةبمل فرط ىلا زاف يھ ةركفلا و

ةبمللا تءاضا اذاف آلرخ

لا رتونلا رودب ماق الهن لوبقم االثر ينعی



: ةقاطلا عیزوت تاكبش عاونا

: عاونا ثالةث يھو

 TN عون تاكبشلا -1

وا يلحم دلوم ) ةقاطلا ب االدادم بناج دنع ةطقن دجوت ماظنلا اذھ ىف

.(T فرحلا (دالةل ىضر باال ةلصتم ( عیزوت لوحم

. راوط ثلاالىثاال ماظنلا ىف ةمجنلا ةطقن نوكت ام غابلا ةطقنلا هذھ

(دالةل ةطقنلا هذھ ىلا ىضر باال لصتم ىئابرهكلا زاهجلا مسج

.(N فرحلا

دنع سملل ةضرعملا ةيندعملا ءازج اال لصوی ىذلا لصوملا

(PE) فورحلا هلب زمریو ةیامحلا ىضرا لصوم ىمسی كلهتسملا

راوط ثلاالىثاال ماظنلا ىف ةمجنلا ةطقن لصوی ىذلا لصوملا و

ماظنلا ىف عجارلا رايتلا ب ىمسی ام لمحی ىذلا (وا ةقاطلا عیزوتل

(N) فرحلا هلب زمریو لداعتملا وا دیاحملا ىمسی ( روطلا ىداحا

: ماظنلا اذھ ىف ليصوتلل قرط ثالةث دجوی

:TN−S ماظنلا ا-

لصوملا نم لك اهيفو لصفنم separateيا ىنعی S لا فرحو



برق طقف الن صتیو الن صفنم الن صوم نانوكی N لصوملا PEو

. ةردقلا ردصم



:TN−C ماظنلا ب-

PEو نم لك ةفيظو نيب عمجلا combinedيا ينعی C فرحلا

يفو ءانبلا لخدم ةطقنو ةقاطلا ردصم نيب لصوی دحاو لباكب N

.N لل رخاو PEل لصفنم لصوم مدختسی ءانبلا لخاد

 TN-C-S ماظنلا ج-

اال ضعب ىف لصفنم نوكیو كرتشم نوكی ماظنلا نم ءزج هيفو

. ءازج



:TT  ةكبشلا -2

كلهتسملا بناج دنع ةیامحلا يضرا ةلصو لمع متی ماظنلا اذھ ىف

. ةقاطلا ردصم دنع دوجوملا يضر نعاال رظنلا ضغب

ددرتلا تاذ الت خادتلا نم هولخ وھ ماظنلا اذھ زيمی ام مھاو

Nو لصوملا خالل نم لصت وىتلا عفترملا ددرتلا و ضفخنملا

هب. ةلصتملا ةفلتخملا ةيبرهكلا ةزهج نعاال ةجتانلا

اال عقاوم لثم ةصاخلا تامادختس لال لضفملا وھ ماظنلا اذهف اذهلو

. ةيكلس ولاال ةيكلسلا صتاالت

 N لباكلا عطق رطاخم بنجتی ماظنلا اذھ نا امك



 IT ةكبشلا -3

دجوی ىلعاالطالقدقو يضر لاباال صتا ىا دجوی ال ماظنلا اذھ ىف

. ةعفترم ةمواقم طقف

ضرا دجوی ال ثيح نفسلا و تارئاطلا حاالت ىف امك

. يضرا لمعل

رايهنا دنعو يئابرهكلا لزعلا ةبقارمل زاهج مدختسی ماظنلا اذھ ىف

. راذنا زاهجلا اذھ يطعی لزعلا ضافخنا وا



ةيئابرهكلا قعاوصلا نم ةیامحلا ماظن

: ةيئابرهكلا ةقعاصلا فیرعت

ةیدعرلا فصاوعلا ةجيتن أشنت ةیوج ةرھاظ ةيئابرهكلا قعاوصلا

لقحلا ةدش حبصت ثيحب ، مويغلا يف ةيئابرهكلا تانحشلا مكارتو

نم ربكأ ضر واأل ةميغ نيب ،وأ ىرخأو ةميغ نيب دئاسلا يئابرهكلا

ةانق أشنتف ( ءاوهلل ةيئابرهكلا ةناتملا ) لزعلا ىلع ءاوهلا ةردقم

اھرطق ، ةضیرع ةناوطسا لكش ىلع ضر واأل ةميغلا نيب غارفنا

ةانق ىلع اھزكرم يف يوحتو ةبلا، سلا نحشلا ب ةءولمم راتمأ عضب

دنع إال ةقعاصلا ةباصإ ناكم ددحتی ،وال نیأتلا عةيلا بلاالامز نم

عفترت ثيح ( ةريخ لبقاأل ةلحرملا ) ضر نماأل ةانقلا هذھ بارتقا

ةدوجوملا ةعفترملا نكام واأل ةانقلا سأر نيب يئابرهكلا لقحلا ةدش

ةريبك ميق ،...)ىلإ ةينبأ ، ةدمعأ ، راجشأ ، جاربأ ) ضر األ حطس ىلع

، ةقعاصلا سأر هاجتاب ضر نماأل قلطنت ةدیدج ةرارش أشنتف ًادج،

امهضعبب ناترارشلا مدطصتو ، ةقعاصلا عوقو ناكم دیدحت انھ متیو

ةينمز ةرتف ،خالل رايتلا ةميق عفترتو ، يسيئرلا غارفن اال لصحیو ،

.( تاريبم (آالفاأل ةلئاھ ميق ًادج،ىلإ ةريصق

ةدرجملا نيعلا ب هتیؤر نكمی يوق لكشب ءيضت غارفن ةانقاال نأ  امك

يلا 10000 وح ىلإ بلاالامز ةانق لخاد ةرارحلا ةجرد عفترتو ،

. ةیوئم ةجرد

سوردم ماظن ةماقإ ،نإف نكمم ريغ ًارمأ قعاوصلا بّنجت ناك اذإو

نما ناكم ردقاإل ليلقتلا و دحلا لفكی قعاوصلا نم ام ةأشنم ةیامحل

. قعاوصلل ةرطخلا آلراث



 : قعاوصلا ةعنام ةيمھا

لكايهلا و تایانبلا و ناسن اال ةیامح يف قعاوصلا ةعنام ةيمھا لثمتت

. قعصلا ةيلمع نع جتانلا ررضلا نم

االصتاال جارباو ةيطلوفلا عافترا نم لقنلا طوطخ يمحت اهنا  امك

. قعاوصلا ةعنامب دوزت يتلا ت

قعصلا االصتاالتب جارب ال االلو ودعلا ةقعاصلا ربتعت ثيح  

.( رواجم قعص ) رشابملا ريغ وا رشابملا

ةنحشلا غیرفتل ةرشابم تاراسم ريفوت خالل نم ةیامحلا هذھ نوكتو

. ضر يفاال

نع لمع يكلس لا صتا اهناب قعاوصلا ةعنام فیرعت اننكمی ثيح

دارملا ناكملا يف ةطقن ىلعا )يف قربلا ) ةقعاصلا لبقتسم نيب دصق

نم ةیامح يا نودب رشابم راسملا نوكی ثيح . ضر واال هتیامح

. عطاق وا حاتفم وا زويف دوجو

ىلا ةیدعرلا بحسلا نع ةجتانلا ةيئابرهكلا ةنحشلا غرفت كلذب يھو  

دوجو نودب مجانلا ررضلا ةريبك ةیامح لثمی امم ةرشابم ضر اال

 . قعاوصلا ةعنام



ةأشنملا ةيمھأو عون بسح قعاوصلا نم ةیامحلا ةجرد فلتختو

: ةیامحلل تاجرد ثالث كانھو ، اهتیامح دارملا

: ةیداعلا ةیامحلا

يتلا لماعملا و ةيعارزلا و ةينكسلا ينابملا و تآشنملا ةیامحل مدختست  

. راجفن وأاال لا لالعتش ةلباق ةرطخ ًاداوم يوحت ال

ةيلا: علا ةیامحلا

وأاال لا لالعتش ةلباق ًاداوم يوحت يتلا تآشنملا ةیامحل مدختستو  

... تارجفتملا تاعدوتسم ، باشخ األ تاعدوتسم لثم راجفن

ًادج: ةيلا علا ةیامحلا

ةثراك ةقعاصب اهتباصإ ببست يتلا تآشنملا ةیامحل مدختستو  

. ةيئيب وأ ةیرشب



: قعاوصلا نم ةیامحلا ماظن رصانع

ىلعأ يندعم مسج دوجو ىلع قعاوصلا نم ةیامحلا أدبم دمتعی

ىنبملا قوف ةلّكشتملا قعاوصلا طاقتل ال هتیامح دارملا ىنبملا

. ضر ىلإاأل يندعم لقان ربع اهغیرفتو

. ماسقأ نمثالةث فلأتی ةقعاصلا نم ةیامحلا ماظن نأ  يأ

: طقاوللا .1

نع ةجتانلا ةيئابرهكلا ةنحشلا ىقلتت يتلا ةيندعملا ءازج األ يھو

. ةقعاصلا ةبرض

نيب حوارتی لوطب ةببدم ةربإ لكش ىلع طقاوللا نوكت نأ نكمیو  

،وأ بسانم عافترا ىلع اهتيبثت متی 2.5-2مس رطقو 50-100مس

. امهنم ًاجیزم وأ ةيقفأ ةكبش

: لزاونلا .2

. ةيضر األ ذخآملا ب طقاوللا لصت يتلا ةيندعملا ءازج األ يھو

الذوأ وفلا لثم أدصلل ةلباق ريغ ةيندعم لقاون نم لزاونلا فلأتت



. طسبم وأ يرئاد عطقمب موينمل وأاأل ساحنلا

نيب نكمم يلوقاش قیرط رصقأب لزاونلا دیدمتل يعسلا بجیو

لكشی ال يك اھراسم يف ةداح تاءانحنا نود ضر واأل طقاوللا

. هلوح نیدجاوتملا صاخش ىلعاأل ةروطخ اھدیدمت

:( ضیرأتلا داتوأ ) ةيضر األ ذخآملا .3

ةقعاصلا رايت غیرفتل ضر يفاأل ةرومطملا ةيندعملا ءازج األ يھو  

. ضر يفاأل

لوطب موركلا دیدح نم وأ ةيساحن نابضق لكش ىلع األداتو نوكتو  

متیو ةددحملا عقاوملا يف سرغت mm 25-18 رطقو m2-2.5

األ ةمواقملا دیزت أال بجیو األةيقف، ةكبشلا و لزاونلا ىلإ اهليصوت

10موا نع لقتسم ذخأم لكل ةيضر



: قعاوصلا لا كشأ

،اذھ ةیرئاد ةرك لكش ةقعاصلا لكش نوكی امدنع : ةركلا ةقعاص

ىتحو باوب واأل ذفاونلا نم لزانملل لوخدلا ىلع ةردقلا هل لكشلا

 . نخادملا

. ءامسلا يف قعاوصلا عفدب حایرلا موقت امدنع : طیرشلا ةقعاص

: ةكوشلا ةقعاص

ءامسلا يف رهظت طوطخ وأ طخ لكش ىلع ةقعاصلا نوكت امدنع  

 . ةكوشلا ةقعاصب ىّمست

 : قعاوصلا رطخ نم ةیامحلل تاداشرإ و حئاصن

راجش ىلإاأل ءوجللا بجی ةّیدعر راطمأو قعاوصلا ثودح دنع



. ةلیوطلا راجش نعاأل داعتب واال ةفيثكلا و ةريغصلا

. ةحوتفملا باوب واأل كيبابشلا نع داعتب اال

ةلا. قنلا فتاوهلا مادختسا بنجت

فصاوعلا ثودح دنع ءابرهكلل ةلقان ةّيندعم ماسجأب كاسم اإل بنجت

. ةیدعرلا

. تایانبلا حطسأ ىلع قعاوصلا ةعنام بيكرت



SurgeArrester رايتلا عافدنا نم ةیامحلا زاهج

دهج غرفم اضیا ىمسیو

ةجيتن ةرباعلا حلااالت يدافتل ةيلحاسلا قطانملا يف ةرثكب مدختسی  

ةينورتكل اال ةزهج يفتاالفاال ببستت يتلا قعاوصلا تابرض

يضرا طخ هيلا لصویو   يسيئرلا عطاقلا عم يزاوت بكریو

وليك ب100 ردقت ويتلا ةرباعلا دهجلا حةلا صاصتم (Earth)ال

انايحا تلوف

ىلااالثر ةرباعلا ةلا حلا غیرفت متيف

سفن هل روتسریافلا الن روتسریاف نع ةرابع وھ دهجلا غرفمو

ةرباعلا و ةدئازلا تانحشلا غیرفتو دئازلا تلوفلا فاشتكا يف ةفيظولا

-IT, TN ةقاطلا ةمظنا يف رايتلا عافدنا نم ةیامحلا زاهج مدختسی

S, TN-C-S, TT

ناف دئازلا رايتلا دلوتل ةدئازلا ةرارحلا ببسب زاهجلا لطعتی امدنع



ةكبشلا نم جورخلا و يسيئرلا عطاقلا لصف عيطتست لصفلا ةدحو

ىلا رضخ نماال نوللا لدبتو يئرم راذنا ردصتو ةيئابرهكلا

رمح اال

يف ةدوجوملا ةشوطرخلا لیدبتب ةبرضلا دعب دهجلا غرفم ةنايص متی

فال غرفملا ةعاطتسا نم ربكاةبرضلا نوكت دق  انايحا الن  زاهجلا

ةمئاد رصق حةلا نع جتنیامم ةدئازلا ةنحشلا فیرصت غرفملل نكمی

روتسریافلا يھو زاهجلا لخاد ةدوجوملا ةشوطرخلا لیدبت بجوتست

PTC لا وا

رضخأ اهلخاد نوللا نوكی ةميلسلا ةشوطرخلا

رمحأ اهلخاد نوللا نوكی ةبورضملا ةشوطرخلا و



: نيعون زاهجلا نم رفوتی

روطلا 1-ثاليث

روطلا يداحا -2

روطلا  (SPB)ثاليث ةنحشلا غرفم

دهجلا ثاليث ةنحشلا غرفم ليصوت ةقیرط



روطلا يداحأ  (SDB) ةنحشلا غرفم

روطلا يداحا ةنحشلا غرفم ليصوت ةقیرط



مكحتلا ةرئادو PwoerCircuit ىوقلا ةرئاد نيب قرفلا

Control Circuit

ىوقلا ةرئاد -1

لمحلا ىلا ردصملا نم رايتلا ليصوت نعةلوؤسملا يھ



مكحتلا ةرئاد -2

تافلم ىلا يبرهكلا رايتلا ليصوتب موقت يتلا ةرئادلا يھ

ةرئادلا اهیوتحت يتلا تارمیاتلا و تايلیرلا و تاروتكاتنوكلا

مكحتلا ةمهم الءاد



: هجوا ثلاالةث اصوصخو ىوقلا ةرئاد تانوكم

حاتفم وا تازويف اماثالث وھو ةيبرهكلا ةیذغتلا ردصمب مكحتم -1

لمحلا رايت ةدش لمحتی ةبسانم ةعس ثاليث

ةرئادلا تاروتكاتنوكل ةيسيئرلا طاقنلا -2

دول) (االرفو ةیرارحلا تافلملا -3

بولطملا لمحلا رايت لمحتل ةبسانم ليصوتلا الت باكو 4-ساالك

هب مكحتلا

هل ةيبرهكلا ةردقلا ليصوت بولطملا يبرهكلا لمحلا فارطا -5

مكحتلا ةرئاد تانوكم

تانيبوبلا هب لمعتس يذلا يبرهكلا   دهجلا ب ةیذغتلا ثمیالن نافرط -1

AC اددرتم ادهج  DCوا اتباث ادهج دهجلا نوكی نا نكمملا نمو

ةصاخلا   تانيبوبلا عيمج رايت لمحتی زويف وا يداحا حاتفم -2

مكحتلا ةرئاد اهیوتحت يتلا ةرئادلا   تاروتكاتنوكب

دول لألرفو ةقلغملا تلاالسم طاقن -3

فاقی واال ليغشتلا حيتافم -4

يتلا تاروتكاتنوكلل ةقلغملا و ةحوتفملا ةدعاسملا تلاالسم طاقن -5

مكحتلا ةرئاد اهیوتحت

تاريتكاتنوكلا تانيبوب -6



نوكت ام ةداعو مكحتلا ةرئاد تانوكم الت(االسالك)نيب يصوتلا -7

ريغص عطقم ةحاسم تاذ ساالك

تابمل لثم بولطملا قيبطتلا بسح ىرخا تانوكم اضیا دجوت -8

وا دهجلا عافترا دض ةیامحلا لئاسوو تارمیاتلا و تايلیرلا و نايبلا

قناالبزاف وا زاف طوقسوا هضافخنا

تاماوعلا لثم مكحتلا ةرئادل ةدعاسم ةيجراخ تاودا اضیا دجوت -9

تاساسحلا و شتیوس تميللا و شتیوس رشیربلا و



: ىوقلا ةرئادب ةیامحلا رصانع

ةرئادلا عطاوق -1

ةيعابرو ثوالةيث ةيئانثو ةیداحا اهنم ويتلا

ىوقلا و مكحتلا ةرئاد يف يساسا ةیامح رصنع عطاوقلا

مكحتلا ةرئاد نع دحاو نا يف ةیذغتلا لصفو ليصوت متی اهتطساوبف

ىوقلا ةرئادو

رايتلا عطاوق اضیا ىمستو

: ةرئادلا عطاق ةفيظو يھام

واإل ةيئابرهكلا ةزهج األ ةیامح يھ ةيساس األ رايتلا عطاق ةفيظو

. يئابرهكلا رايتلا رطخ نم ناسن

يف يداع ريغ رايت دوجو حةلا يف ةرئادلا عطق قیرط نع كلذو  

.( رايت برست  وأ ةرئادلا رصق دئاز, لمح ) ةرئادلا



ىلع ارطخ لثمی يذلا و ءابرهكلا يف دوجوملا ريغتلا فاشتك وال

: يھو ةفلتخم تاينقت ثالث ءابرهكلا عطاق لمعتسی طيحملا

ةيلضافتو ةيسيطانغمو ةیرارح

عطاق يف  اھدحأ وأ اهضعب دجوت وأدق تاينقتلا هذھ لكدجوت انايحأ و

. دحاو

عطاقلا عونب طبترم واذھ

دئازلا لمحلا دض ةیامحلل لمعتسی يرارحلا عطاقلا

. ليطتسم فصنب هل زمری  و

هل زمری و ةرئادلا رصق نم ةیامحلل لمعتسی يسيطانغملا عطاقلا  و

. ةرئاد فصنب هل

و رايتلا برست نم ناسن اإل يمحيف (DDR) يلضافتلا عطاقلا امأ

. يواضيبلا لكشلا هلب زمری



: يرارحلا عطقلا ةينقت -1

نم ةیامحلا يف يئابرهكلا عطاقلا يف يرارحلا عطقلا ةينقت   لمعتست

. دئازلا لمحلا

امهضعبب ناتلصتم ناتيندعم ناتحيفص نم اساسأ نوكتت يھو  

. ضعبلا

ا ةحيفصلا نع ةفلتخم ةرارحلا دنع ددمت ةبسنب ةحيفص لك زيمتت و

. ىرخ أل

هنع جتنيس اذھ نإف لمحلا ةدایز لعفب ناتحيفصلا نخست امدنع  يأ

. ناتحيفصلا ءانحنإ

يلا وبتلا ةرئادلا حتف  يف يكيناكيملا ءانحن  اذھاال ببستی  مث

. رايتلا   عطق

. يكيناكيملا ماظنلل رثكأ  مهفل

thermal) يرارحلا لحرملا لمع أدبم اضیأ يھ ةينقتلا  هذھ

. دئازلا لمحلا نم تاكرحملا ةیامحل ةداع لمعتسی يذلا (relay



يسيطانغملا عطقلا ةينقت -2

لوصو حلا يف رايتلل اهعطق ةعرسب ةيسيطانغملا ةينقتلا   زيمتت

. يسيطانغملا عطقلل بولطملا ىوتسملا ىلا رايتلا

Electromagnetic) ةعيشو نم اساسأ ةينقتلا هذھ نوكتت  و

. رايتلا خالاهل نم رمی (coil

حةلا يف ةيكيناكيم ىلإ ةيئابرهكلا ةقاطلا ةعيشولا هذھ لوحت  و

. يسيطانغملا عطقلا رايت ةميق ىلإ رايتلا ةميق تلصو

. ةرئادلا حتف يف ةيكيناكيملا ةقاطلا هذھ بستت  مث



يلضافتلا عطقلا ةينقت -3

و لخادلا رايتلا نيب قرفلا سايقب موقت ةطاسبب يلضافتلا عطقلا ةينقت

. جراخلا رايتلا

بويع ببسب رايت برست كانھ نأ ينعی اذهف اريبك قرفلا ناك واذإ

. ناسن اإل مسج يف رايتلا رورم ببسب وأ لزعلا يف

رايتلا يف قرفلا ةفرعم نم يلضافتلا عطقلا   ةينقت نكمتت ىتحو  

ىلع: دمتعی

( هلفسا ةروصلا يف رمح اال نوللا (ب زافلا رايتلا اهيف رمی ةعيشو -

( هلفسا ةروصلا  يف قرز اال نوللا لا (ب رتوينلا رايت اهيف رمی ةعيشو -

حةلا يف رايتلا عطقی رايتلل عطاقب ةطبترم K1 ةلبقتسم ثةثلا ةعيشو -

.K1 ةعيشولا يف نيعم رايت دوجو

: نيتلا ح ىلإ هلمع حاالت مسقن نا انيلع ةينقتلا لمع أدبم مهفل

 : ةیداعلا ةلا حلا

هذھ  يف رايتلل برست دجوی ال لا,يا رتوينلا رايتل واسم زافلا رايت

ةلا. حلا

واسم زافلا ةعيشو يف يف يسيطانغملا قفدتلا نأ ىلإ ةفاض  باإل

لا. رتوينلا ةعيش يفو هريظنل

ةلبقتسملا ةثلا ثلا ةعيشولا يف يسيطانغملا قفدتلا نأ ينعی  واذھ



.0 يواسی اهلخاد رايتلا نإف يلا 0وبتلا يواسی

ةعطاقلا حتفت نل يلا  وبتلا

رايت:  برست حةلا

ةعيشو يف دوجوملا رايتلا يف قرف نھكلا نوكيس ةلا حلا هذھ يف

. رتونلا ةعيشو و زافلا

. ةلبقتسملا ةعيشولا يف يسيطانغم قفدت نوكتيس يلا وبتلا

لخاد رايت نوكتيس يسيطانغملا قفدتلا يف ريغتلا اذهل ةجيتن  و

.K2 ةعطاقلا حتفتس يلا K3وبتلا ةثلا ثلا ةعيشولا



: يسيطانغملا يرارحلا عطاقلا تانوكم

:(ActuatorLever): لغشملا عارذ (1)

ريشیو ، يئابرهكلا عطاقلل لصولا ةداعإو لصفلل ایودی مدختسی

مظعمو ، يئابرهكلا عطاقلا لصف وأ لصو حةلا ىلع حاتفملا عضو

يئابرهكلا عطاقلا لصف ىلع عارذلا لمعی ثيحب ممصت عطاوقلا

األ ثودح ةجيتن اآليل لصفلل هتباجتسا مدع حةلا يف ىتح ایودی

. رحلا لغشملا ةيلمعب ةلا حلا هذھ ىمستو . ةيئابرهكلا لا طع

:(ActuatorMechanism) يكيناكيملا لغشملا (2) 

. ًاسيطانغم يئابرهكلا عطاقلا تاسم مال لصف وأ لصو ىلع لمعی

:(Contacts) تاسم (3)ملاال

يئابرهكلا لمحلا ىلا ردصملا نم ةيطلوفلا لصو ىلع لمعتو

. ردصملا نم ةيطلوفلا لصفتو



:(Terminals) ليصوتلا فارطأ (4)

ةهج، نم ردصملا فارطأ طبر متی تيبثت يغارب نع ةرابع

. ةيناثلا ةهجلا نم لمحلا فارطأو

 :(BimetallicStrip)  ةیرارحلا ةجودزملا (5)

. عطاقلا يف ةیرارحلا ةیامحلا لثمتو

:(CalibrationScrew)  ةریاعم يغرب (6)

ةكرشلا لبق نم هتریاعم متیو ، عطاقلل ررقملا رايتلا ةميق ددحی

. ةعناصلا

 :(Solenoid)  يسيطانغمورهكلا فلملا (7)

. عطاقلل ةيسيطانغملا ةیامحلا نمؤی

:(ArcExtinguisher) دمخملا (8)

دنع يئابرهكلا سوقلا نع ةجتانلا ةرارحلا صاصتما ىلع لمعیو

. رصقلا وا رايتلا ةدایز ةجيتن عطاقلا لصف



: ليغشتلا لحارم

ءانثأ ةكرتشم تافص ىلع ىوتحت   رايتلا   عطاوق   ةمظنأ عيمج

ىلع ةدمتعملا ليصافتلا الف تخإ نم مغرلا ىلع , ليغشتلا

.  رايتلا   عطاق عون و رايتلا ,  دهجلا   فينصت

عطاق ,ثمفالىف أطخلا فورظ ددحی نأ بجی رايتلا عطاق

ىلع يوتحملا ءاعولا لخاد كلذ  ,متی ضفخنملا دهجلا  وذ  رايتلا

 . عطاقلا

إل ىرخأ تلاالسم ةرم فارطأ قلغ  ,متی أطخلا زإةلا درجمبو

ةلوصفملا   ةرئادلل   ةقاطلا ةداع 

: عطاقلا اهب رمی يتلا ليغشتلا لحارم نمو

يئابرهكلا سوقلا دامخإ -1

مدختسی   ضفخنملا دهجلا   وذريغصلا   رايتلا   عطاق

.  يئابرهكلا سوقلا دامخ  إل طقف ءاوهلا  

حتفلا ب رايتلا عطاقل تلاالسم  فارطأ   موقت , أطخلا دیدحت درجمب

  ةرئادلا   عطقل

ءاوهلا   مادختساب )  عطاقلا  ب ايلخاد ةنزخملا ةقاطلا ضعب مدختستو  

ضعب نأ نم مغرلا تلاالسم ,ب فارطأ   لصفل ( يايلا  وأ طوغضملا

. هسفن أطخلا نم رايت  ةجتان نوكت دق ةنزخملا ةقاطلا

ایودی ةريغصلا رايتلا   عطاوق   لمعت



رصقلا 2- رايت

,و لمحی نأ عقوتملا يداعلا   رايتلا  ب رايتلا   عطاوق   فينصت متی

. عطقی نأ نكمی   رصق  رايت ىصقأ

ةدیدع تارم نوكی نأ نكمی هباسح نكمی   رصق  رايت ىصقأ نإف

. ةيئابرهكلا ةرئادلل ننقملا رايتلا ,وأ يداعلا   رايتلا نم 

10 هردق رصق رايت يديلقتلا يلزنملا   رايتلا   عطاق   لمحتی

.  ريبمأ وليك 

يرايعملا رايتلا دعمالت

ا ماظن مادختسابو , ةفلتخم ةیرايعم ماجحأب   رايتلا   عطاوق   ميمصت متی

الت. دعملا نم عساو ىدم ةيطغتل ةلضفملا ماقر أل

رييغتو , ةتباث عطق تادادعا ىلع ةريغصلا رايتلا   عطاوق   يوتحتو  

  هلمكأب رايتلا عطاق ىف رييغت بلطتی ليغشتلا ةميق رايت 



EN) ةيبورو األ ريیاعملا (IEC60898-1),و ةيملا علا ريیاعملا  

مدختسملا رايتلا   عطاقل   لماكلا   رايتلا   فیرعتب تماق (60898-1

هنأ ىلع   ضفخنملا دهجلا   عیزوت تاقيبطت ىف

ةجرد (ىف  ماظتنإب هلمحتی  نأ عطاقلل   نكمی  رايت  ىصقأ

ةحاتملا و ةلضفملا ميقلا .( سویزليس ةجرد 30 ةطيحملا   ةرارحلا

20, ريبمأ 16, ريبمأ 13, ريبمأ 10, ريبمأ 6 ىھ لماكلا رايتلل

,  ريبمأ  63,  ريبمأ 50, ريبمأ 40, ريبمأ 32, ريبمأ 25, ريبمأ

.  ريبمأ  و125  ريبمأ  100,  ريبمأ  80

متی نكلو ريبم ,  األ ةدحوبو لماكلا رايتلا  ب رايتلا   عطاق   فينصت متی

ريشت D)وىتلا (B,Cوأ زومرلا (A)ب زمرلا لیدبت

لعجت  وىتلا رايتلل األلق  ةميقلا ىھ هذھو , يظحللا عطقلا ىلإ رايت 

(خالل ينمز ريخأت نودب عطقلا ب موقی   رايتلا   عطاق

.(In) زمرلا هنعب ربعیو (  ةيناث   يلليم  100



, عطقی نأ نكمی أطخ  رايت  ىصقأب اضیأ   رايتلا   عطاق   فينصت  متی

لثم ةمظن ىفاأل ةیداصتقإ رثكأ ةزهجأ مادختس إل حمسی اذھو

. ريبك يداصتقإ   عیزوت   ماظن

: ماسقا ىلاثالةث دوهجلا ثيح نم ةيئابرهكلا عطاوقلا مسقت

LowVoltage ضفخنملا دهجلا عطاوق -1

MediumVoltage طسوتملا دهجلا عطاوق -2

HighVoltage يلا علا دهجلا عطاوق -3

: ضفخنملا دهجلا ةيئابرهكلا عطاوقلا عاونأ

: نيمسق ىلا ضفخنملا دهجلل ةيئابرهكلا عطاوقلا مسقت

لصفلا ةيلا عطاوق ▪

لصفلا ةیودی عطاوق ▪



: اهنمو لصفلا ةيلآ عطاوقلا واال

MiniatureCircuitBreaker  ةرغصملا ةرئادلا عطاوق -1

:MCBوأ

يف ًایودی   ةيئابرهكلا ةرئادلا   لصفو لصوب موقی زاهج نع ةرابع يھ

أطخ ثودح دنع ايلآ ةرئادلا لصفو ةیداعلا ليغشتلا فورظ

ةجيتن فلتلا نم ةيئابرهكلا األمحلا ةیامحل عطاوقلا هذھ مدختستو

. اھريغ وأ لمحلا يف ةدایز وأ رصق ثودح

: ةرغصملا ةرئادلا عطاوق   تازيمم

وأ يسيطانغملا ضیرحتلا وأ  يرارحلا لصفلا قیرط نع لمعت ▪

ًاعم. االنينث

. أطخلا زإةلا دعب ایودی اهليصوت ةداعإ نكمی ▪

. يئابرهك   رصق ثودح دنع ةباجتس يفاال ةعرس ▪

لصف دنع دلوتملا يئابرهكلا سوقلا دامخ إل قرط ىلع يوتحت ▪

. ةرئادلا

ا هبيكرت ةلوهسو اهتئافكب زيمتت



MoldedCaseCircuit ةبلوقملا اآلةيل عطاوقلا -2

:MCCB وأBreakers

نم ةرغصملا اآلةيل عطاوقلا نم يثمالاهت عم ةبلوقملا عطاوقلا هباشتت

رفوتت ةبلوقملا اآلةيل عطاوقلا إالنأ لمعلا ةقیرطو صئاصخلا ثيح

ةمظنأ يف مدختستو   ريبمأ  1000 ىلإ لصت رايتلل عةيلا تاعسب

. ةردقلل ةطسوتملا عیزوتلا

: ةبلوقملا اآلةيل عطاوقلا تازيم مھأ نمو  

ةيناكمإ ▪ON-OFF-Tripped عاضوأ :اهلثالةث لصفلا عارذ ▪

ماظن مدختسی لمحلا ةعيبط عم بسانتتل ررقملا   رايتلا   ةریاعمو رييغت

سوقلا نع ةجتانلا   ةقاطلا   مدختست ثيح لصفلا ةيلمع يف دیدج

لصفل لصفلا عارذ ىلع طغض ثادحإ يف دلوتملا يئابرهكلا

. تاسم تلاال



Earthleakagecircuit  يضر األ برستلا وذ ةرودلا عطاق -3

:ELCB وأ\breaker

األ ماظن النعم صوی نيفرط ىلع يوتحی زاهج نع ةرابع  وھ

خ رام برست ألي رايت  رشابملا فاشتك واال سسحتلا ب موقیو يضر

يف امدختسم زاهجلا اذھ ناكو ضر ىلإاأل ةزهج نماأل الهل

Residual يقرفلا   رايتلا   زاهج هلحم لح دقف مويلا امأ يضاملا

نيب رايتلا قرفب ساسح اإل قیرط نع لمعی currentdevice

عم ةرشابم لصوی ال وهف خالهل نیراملا لداعتملا و زافلا طخلا

. ضر األ



Residualcurrent يلضافتلا عطاقلا وأ يقرفلا رايتلا زاهج -4

(RCD )وأdevice

 Residual-CurrentCircuitBreaker بـ ًاضیأ فرعُی و

:(RCCB)وا

لأل ريغص رايت برست حةلا يف ةرئادلا لصفل زاهجلا اذھ مدختسی  

ةريغصلا ميقلا هذھ دنع لمعت ال عطاوقلا و تارهصملا نأ ثيح ضر

ةمدصلا نم صاخش األ ةیامح همادختس ال يسيئرلا ببسلا و

ةيئابرهكلا

 : يلضافتلا عطاقلا نم نيعون دجوی

روطلا يداحأ

راوط  ثواليثاأل



نارمی يدايحلا و زافلا طخل ليصوت نيبطق ىلع األلو يوتحی ثيح

عطاقلل لصفلا لحرمب يوناثلا فلملا لصوی رايت لوحم لخاد

اضیأ يوتحیو زاهجلا الةيح صل صحف ةراد ىلع اضیأ يوتحیو

يعيبطلا عضولا يف رايتلا لصوو لصفب موقت يتلا تاسم تلاال ىلع

يف راملا رايتلا ةميقل ةیواسم زافلا طخ يف راملا رايتلا ةميق  نوكت

يواستم يسيطانغم جملا دلوی طخ لك نإف يلا بوتلا دايحلا طخ

حةلا يف امأ رايتلا لوحم لخاد رايت دلوتی وال يفاالهاجت سكاعتمو

يف راملا رايتلا نإف ةيلزاعلا يف أطخل ةجيتن رايتلل برست لوصح

 جملا لوتی يلا بوتلا لقأ حبصی دايحلا طخ

لحرملا ليعفتب هرودب موقی يذلا و رايتلا   لوحم  يف  يسيطانغم

تاسم تلاال لصفو



روطلا يداحا دهج عىل روطلا RCDثاليث عطاق ليصوت ةقیرط

وھو ةيلضافتلا عطاوقلا نم ثثلا عون كانھو

RCBO يلصافتلا عطاقلا



L يغرب ىلا زاف هيلا لصوی

لا رتوينلا ةیذغتلا ردصم ىلا هنم جراخلا كيمسلا كلسلا لصویو

االثر ردصم ىلا هنم جراخلا عيفرلا كلسلا لصویو

L N جورخلا يغارب ىلا لمحلا فارطا لصوتو



AirCircuitbreaker  يئاوهلا رايتلا   عطاق -5

، جتانلا يبرهكلا سوقلا ءافطإو ةرئادلا حتف هيف متی عطاقلا اذھ

مدختسیو يداعلا ءاوهلا ىف ضعبلا اهضعب نع تاسم ملاال لزعو

(low–voltage)وىتلا ضفخنملا دهجلا تاكبش ىف عونلا اذھ

اذھو . ريبمأ 3000 يصقأ دحب (loadcurrent) لمح رايت رمی

ىلع يوتحی (ال ةنايصلا ةلوهسو ةطاسبلا ب زيمتی عطاوقلا نم عونلا

( ثولتلل ضرعم تیز

ءافطإ لجأ نم ةصاخ تاينقت مدختسی  ال عطاوقلا نم  عونلا اذھو

لهسی ةريغص ةرارش ثدحی امم ةليلق اهل ةردقلا ألن كلذو ةرارشلا

. اھؤافطإ



:(AirCircuitBreakers(ACB يئاوهلا عطاقلا ءازجأ

 

       

:(OFFbutton(0 فاقی اال طغاظ -1

:(ONbutton(I ليغشتلا طغاظ -2

عارذلا ةطساوب عطاقلا نحش االدعب لمعت نل اهنا ىلا االهابتن بجیو

نحشلا رشؤم دنع رفص األ نوللا روهظو

:Maincontactpositionindicator ليغشت رشؤم -3

فاقی مااإل ليغشتلا عضوب عطاقلا لھ رهظيل رشؤم نع ةرابع وھو  

رضخ واال ليغشتلا عضوب عطاقلا نا ينعی رمح األ نوللا نأ ثيح

فاقی اال عضوب



Energystoragemechanismstatus نحش رشؤم -4

:indicator

ىلع طغضلا مااللبق هنحش مت لھ عطاقلا نا ىلع لدی رشؤملا اذھ

اديج نخشلا مت هنا ينعی رفص األ نوللا ثيح ليغشتلا ةطغاض

دعب ليغشتلل زھاج ريغ هنا ينعی ضيب األ نوللا و ليغشتلل زھاجو

:ResetButton طبظلا ةداعا حاتفم -5

ةيضارتف اال عطاقلا تادادعا طبض ةداع ال

:LEDIndicators ةيئوض تارشؤم -6

عطاقلا يف ةیامحلا ةدحول ةيئوض تارشؤم

Controller ةیامحلا و مكحتلا ةدحو -7

Connection”,“Test”and عزنلا لبق نيمأتلا -8

isolated”positionstopper(thethree-position“

(latching/lockingmechanism

-User ةنايصلا حلا يف عطاقلا ليغشت مدع نيمأتل 9-لفق



suppliedpadlock

جراخ ماامزیلا هناكم يف لصتم عطاقلا لھ راهظ ال رشؤم -10

and”separation“of“Connection“,”Test هناكم نع

thepositionindication

حلا يف ةجمرب ةدحو وا رتويبمكلا عم اتادلا لباك ليصوت ناكم -11

(CE)Connection رييعت وا ةجمرب لمعب ةبغرلا

Separation,(CD)Test(CT)Positionindication

contacts

RatedNamePlate عطاقلا جملا يطعت ةحول -12

DigitalDisplays مكحتلا عضول راهظا ةحول -13

رز ىلع طغظلا لبق عطاقلا نحش اهب متی يتلا عارذلا -14

Mechanicalenergystoragehandle ليغشتلا

Shake هناكم نم عطاقلا جارختسا عارذ ریرحتل ةطغظ -15

(IN/OUT)



ةبغرلا حلا يف اھریودت متی عارذ لكشيل هبحس متی ضبقم

Rockerrepository هل ةنايص لمعو عطاقلا جارختساب

لطعلا زإةلا دعب ةمدخلل ةیامحلا ةدحو عاجر ال ةريغص ةطغاض -17

Faulttripresetbutton 



ManualCircuitBreaker ةیوديلا ةيئابرهكلا عطاوقلا

قیرط نع يئابرهكلا رايتلا لصو وا لصفل عطاوقلا هذھ لمعت

ةينورتكلا ءازجا يا اهب سيلو يوديلا لیوحتلا

: نيعون ىلا ةیوديلا ةيئابرهكلا عطاوقلا مسقنت

KnifeSwitches ةنيكسلا عطاوق -

DisconnectSwitces لصفلا عطاوق -

SafetySwitches ةماعلا الةم سلا عطاوق ىمستو

knifeSwitches ةنيكسلا عطاوق -1

واآل ةیذغتلا فارطا هيلا لصویو تباث امھدحا : نيئزج ةرابع يھو  

لمحلا فارطا هيلا لصویو كرحتم رخ

: نيعون ىلا ةنيكسلا عطاوق مسقنت

ON  OFF لصو و لصف ةنيكس عطاوق ا-

دوهج اهلو باطق اال يعابرو ثواليث يئانثو يداحا اهنم دجویو

ةفلتخم

بطقلا يداحآ ةنيكس عطاق



باطق اال يئانث ةنيكس عطاق

قالب2 0 1 ةنيكس عطاوق ب-

: ءازجا ثالث يھو ةیذغت يردصم نيب لیدبتلل مدختست  

األلو ةیذغتلا ردصم هيلا لصوی تباث يولع ءزج  ▪

يناثلا ةیذغتلا ردصم هيلا لصوی تباث يلفس ءزج ▪

لمحلا فارطا هيلا لصوی كرحتم ءزج ▪

باطق اال يعابرو ثواليث يئانث و يداحا اهنم دجوی

ريبما 100 ةیاغلو ريبما 10 نم أدبت ةفلتخم دوهج اهلو

بطقلا يداحآ قالب ةنيكس عطاق



باطق اال يئانث قالب ةنيكس عطاق

باطق قالبثاليثاال ةنيكس عطاق



باطق اال يعابر قالب ةنيكس عطاق

DesconnectSwitch لصولا و لصفلا عطاوق -2

SafetySwitch ةماعلا الةم سلا عطاوق اضیا ىمستو

لیوحتلا قیرط نع   رايتلا لصو و لصفل عطاوقلا هذھ لمعت  

ةينورتكلا ءازجا اهب سيلو يوديلا

بكريل زهجم اهضعبو ةنايصلا المعلا غابلا عطاوقلا هذھ مدختست

ةنايصلا لا معا حلا يف ليغشتلا مدع نامضل لفق هيلع

ريبما 1000 ةیاغلو ريبما نم10 هنم رفوتی

: تايعون ىلاثالث بيكرتلا ثيح نم عطاوقلا هذھ مسقت

عطاقلا ب هيبش وھو ( عطاوقلا ةكس ) اغيمو ةكساال ىلع بكری ▪عون

اآليل



( ةفلضلا ) ةفردلا ىلع هحاتفمو ةحوللا لخاد بكری ▪عون

اهليغشتب مكحتی يتلا ةدعملا بناجب  غابلا يجراخ بكری ▪عون

: نيمسق ىلا ليصوتلا ثيح نم عطاوقلا  هذھ مسقنتو

ON OFF  رايتلا لصو و لصف عطاق ا-

باطق األ يعابرو ثواليث يئانثو يداحا هنم  رفوتیو

ةكسلا ىلع ةحوللا لخاد بكری بطقلا يئانث لصو و لصف عطاق

يجراخ بكری بطقلا يئانث لصو و لصف عطاق



ةيئابرهكلا ةحوللا لخاد بكری باطق اال يعابر لصو و لصف عطاق

ىلع هحاتفم بكریو ةحوللا لخاد بكری باطق ثاليثاال عطاق

ةنايصلا ألمعلا هيلع لفق بيكرتل زهجمو ( ةفلضلا ) ةفردلا



يجراخ بكری باطق ثاليثاأل لصوو لصف عطاق

ةیذغت يردصم نيب يوديلا لیوحتلل مدختسی قالب 2 0 1 ب-عون

باطق اال يعابرو ثواليث يئانثو يداحا هنم رفوتی

ريبما 1000 ةیاغلو ريبما نم10 هنم رفوتی

: نيعون ىلا بيكرتلا ثيح نم مسقیو

دوهجلل وھو ( عطاوقلا ةكس ) اغيمو ةكساال ىلع بكری ▪عون

ةريغصلا

وھو ( ةفلضلا ) ةفردلا ىلع هحاتفم بكریو ةحوللا لخاد بكری ▪عون

ةريبكلا دوهجلل



بطقلا يداحا قالب عطاق

بطقلا يئانث  قالب عطاق

هحاتفم بكریو ةحوللا لخاد بكری باطق اال يعابر قالب عطاق

( ةفلضلا ) ةفردلا ىلع



يلا وعلا طسوتملا   دهجلا يف رايتلا عطاوق عاونأ

تلوف وليك 72 1ىلإ  نيب دوهجلا  ىف  دهجلا   طسوتم   رايتلا   ىمسی

تلوفوليك 72.5 زواجتی امدنع عايلا  دهجلا   ربتعیو .

دهجلا (Circuitbreakers) يف رايتلا عطاوق فينصت متی

نمو ، ةيئابرهكلا ةرارشلا دامخإ ةقیرط ىلع ءانب يلا وعلا طسوتملا

: عاون هذھاأل

(OilCircuitBreaker) ةيتیزلا رايتلا عطاوق -1

دنع لذوك ًايجراخ ةلم عتسملا ةكأرثاألنعاو يتیزلا ع طاوقلا ربتعت

ةیداصتق اال اهتفلكتل ًارظن (34.5Kv-360Kv)هجدو

: نيعون ىلإ ةيتیزلا عطاوقلا مسقنتو  



 . ضفخنملا تیزلا عطاوق أ-

 . ةيتیزلا ةلماك عطاوق ب-

Minimumoilcircuit ضفخنملا تیزلا عطاوق وأالً:

:breaker

تايمكب تیزلا عضویو لزاع طسوك تیزلا لمعی عونلا اذھ  يف

هذھ ىمستو . تویزلا راطخأ نم ةیامحللو رثكأ نامأ ريفوتل ةليلق

دوهجلا نأ ،امك ريغصلا مجحلا تاذ تیزلا عطاوقب انايحأ عطاوقلا

يھ: ضفخنملا تیزلا عطاوق يف لمعت يتلا

Indoor) ةيلخادلا تاقيبطتلا ·نم(4.6KV–34.5KV)يف

.(

ةيجراخلا تاقيبطتلا ·نم(14.4KV–765KV)يف

 .(Outdoor)

–630A)امبني حوارت عت طاوقلا هذھ اهلمحت يتلا تارايتلا و

 . قوف 3000A)امف

لكل مدختسیو ، ضعبلا اهضعب نع ةلوصفم ثلاالةث تازافلا نوكت  



متی ثيح ، يئابرهكلا سوقلا دامخ إل تیزلا ب ةءولمم ةرجح اهنم

ةرارشلا ةقطنم يف تیزلا للحت ةجيتن تدلوت يتلا ةرخب األ سيفنت

هيجوتب ةرخب هذھاأل موقتو عطاقلا نم كرحتملا ملاالسم ةكرح ءانثأ

و ةرارشلا دامخ إل ةرجحلا يف دوجوملا لزعلا لماك تیزلا نم ةيمك

. كربنز دش ةوق ةطساوب الهق غإو هحتف متی يذلا

يجراخلا ضفخنملا تیزلا رايت عطاق

:Bulkoilcircuitbreaker ةيتیزلا ةلماك عطاوق ًايناث:

اهب تیزلا مادختس ال ًارظن ةيتیزلا ةلماك عطاوقلا ب عطاوقلا هذھ تيمس

فارطأ ) طاقنلل لصفلا و ليصوتلا تايلمع هيف متت لزاع طسوك

 : نيببسل انھ تیزلا تامادختسا رصحنتو ( ليصوتلا

 . ةيئابرهكلا ةرارشلا دامخإ طسو ·

 . ةلزاع ةدامك ربتعی ·

دیدحلا نم نازخ لخادب متت ليصوتلا و لصفلا تايلمع نإ ثيح



ةرارحلا ةجرد عافترا ةجيتن ةنوكتملا تازاغلا نأ امك بلصلا

متیاآليت:  ثيح و ةيئابرهكلا ةرارشلا ددمت نع ةجتانلا

ةئيھ ىلع ةنوكتملا ةرارحلا درطت ثيح ةرارشلا دیربت تايلمع ▪

 . تازاغ

 . تیزلا ةكرحل يماودلا بارطض اال نایرس تايلمع ▪

 . ةريبك اهت يلزاع عيلا طغضب ةطوغضملا تازاغلا ▪

دحاو تیز نازخ يف راوطا ثلاالةث يتیز رايت عطاق

هلمع ةقیرط نايبو يتیزلا عطاقلا ءازجا



VacuumCircuit) ءاوهلا نم ةغرفملا رايتلا   عطاوق -2

(Breaker

لقا ىلإ غیرفتلا ةجرد اهيف لمعت ةفرغ نم ًاساسأ عونلا هذھ بكرتی  

واآلرخ تباث امھدحأ نيسم ىلعتال يوتحتو ( قبئز نم(10-7ملم

ةرجحلا مسج و كرحتملا تلاالسم بيضق نيب ماكح ومتیاإل كرحتم

 . أدصلل لباق ريغ الذ وفلا نم خافنم ةطساوب

(Circuitbreaker)لا نم عونلا اذھ يف ةرارشلا دامخإ ةيلآ

ثودح عنمل (Contacts) تاسم ملاال ةفرغ غیرفت أدبم ىلع موقت

وا حتفلا ةيلمع نوكتو . سوقلا ثودح ىلع دعاسی يذلا ءاوهلا نیأت

. كربمز دش ةوق ةطساوب إلغالق

ءاوهلا نم غرفم رايت عطاق



ءاوهلا نم غرفم رايت عطاق

ءاوهلا نم غرفملا عطاقلل يلخادلا بيكرتلا



ء اوهلا نم غرفملا عطاق ءازجا

Air-BlastCircuitBreaker) ةيئاوهلا عفدلا رايت   عطاوق -3

(

سوقلا ءافطإو تاسم ملاال حتف عطاوقلا نم عونلا اذھ متی يف

وأ اًيسأر امإ عفدی طوغضم ءاوھ ةطساوب وأ يئاوھ رايت ةطساوب

. نیؤملا ءاوهلا داعبإو سوقلا ةلا طإ ببسی امم اًيضرع

دوهجلا رئاود تابلطتم يف ةرثكب لمعتسی عطاوقلا نم عونلا  اذھ

(Indoor) تاطحملل ةيلخادلا ةيلا علا

(Outdoor) ةيجراخلا تاقيبطتلا يف  امأ

(34.5KV–800KV) نيب ام اهميق حوارتت دوهج لمعتست

لثم:  ةصاخلا ضارغ األ ضعب يف لمعتست اهنأ ريغ



 . قوف (24KV)امف ىلإ لصت رايت الت دعمب تادلوملا عطاوق أ.

 . ةيئابرهكلا نارف ب.يفاأل

و رجلا ةمظن أل باطق وأثاليثاأل يداحأ عطاقك لمعتست ج.

 . بحسلا

 . ةيملا علا تارايتلا عطق ىلع اهتردق د.

امھ: نيمسق ىلإ عطاوقلا هذھ مسقنت

.(Indoor) ةيلخاد يئاوھ عفد عطاوق ▪

 .(Outdoor) ةيجراخ ةفوشكم يئاوھ عفد عطاوق ▪

يجراخ يئاوھ عفد رايت عطاق



: عطاوقلا هذھ زيمی ام مھأ نمو

بذج ىلع لمعی يوق كربمز فلل (DcMotor) مدختست (1

متتف حتفلا ةيلمع ،امأ ةرادلا لصو ىلإ ایدؤم يكيناكيم عارذ

ةداعإو كربمزلا فإالت ىلإ يدؤی (Trippingcoil) ةطساوب

. يلص األ اهعضو ىلإ عارذلا

Magneticblowup) عطاوقلا نم عونلا اذهب مدختسی (2

ثيح ، يكيناكيم عارذ عم يزاوتلا ىلع عضوی فلم وھو (coil

يلا بوتلا فلملا ىلع (Shortcircuit) لمعی عارذلا اذھ لصو نأ

ةرادلا ب فلملا اذھ لخدی عارذلا حتف حةلا يف نكلو ، رايت هيف رمی ال

سوقلا عفدی ،امم ةرارشلا لا جمل اسكاعم ايسيطانغم جماال ادلوم

ةلوزعم ةريغص تاغارف تاذ فرغ ال خاد ىلع ىلإاأل يئابرهكلا

. ةرارشلا عيطقت ىلإ يدؤت

(Antipumping)لا أدبم عطاوقلا نم عونلا اذهب مدختسی (3

ءاطعإ ةیرارمتسا (Fault)عم ثودح ةلا اإلغالقحب عنمل كلذو

واال بطعلا نم تاسم ملاال ىلع ةظفاحملل كلذو لإلغالق، ةراشإ

واإلغالق.  حتفلا راركت ءارج فارحن



يئاوھ عفد عطاقلا ءازجأ

يئاوھ عفد عطاقلا لمع ةقیرط

SF6CircuitBreaker) تیربكلا دیرولف سداس رايت عطاوق -4

(

سداس زاغ مادختس ال ًارظن تیربكلا دیرولف سداس عطاقب يمس



هل زمری عطاقلا اذھو يبرهكلا سوقلل دامخإ طسوك تیربكلا دیرولف

نيبام حوارتت دوهج دنع لمعیو (SF6C.B) عطاق زمرلا ب

A4000) ىتح لصی ننقم رايت كلذكو (14.4Kv-765Kv)

رشتنأ كلذل يبرهكلا سوقلا ءافطإو لزعلا ىف ةزاتمم صاوخ هل

Gasinsulated عطقلا ةزهجأ ىف ةريخ ىفاآلةنواأل همادختسا

عطاوقلا هذھ نم ةدیدع عاونأ دجوتو .SwitchgearGIS

ءاوهلا ةفاثك نم ربكأ هتفاثكو لماخ زاغ وهف اهيف مدختسملا زاغلا  

ال ةجيتنو ، طغضلا ةدایزب دادزت ةيئابرهكلا هتناتمو تارم سمخب

ةناتم وذ طيلخ ىلع لوصحلا نكمملا نم هنإف زاغلا اذھ نمث عافتر

. ءاوهلا ب هطاخ ةطساوب ةديج

هتفصب يئابرهكلا سوقلا دامخإ يف زاغلا اذھ ةيمھأ زربتو

ىلإ ليمی هنأ ثيح (Electronegativegas) ةيبلسورهكلا

لا زاغ نإف كرحتملا ملاالسم كرحتی امدنعو تانورتكلإ بسك

تانورتكلإ بسك ىلع ماعال دامخ اإل ةرجح ىلإ عفدنی فوس SF6

. هءافطإ لهسی امم ايبسن ةكرحتم ريغ سةبلا تانویأ ال كشم



يجراخ تیربكلا دیرولف سداسرايت عطاق

يلخاد تیربكلا دیرولف سداس رايت عطاق

هلمع ةقیرط نايبو تیربكلا دیرولف عطاق ءازجا



ددرتملا يلا علا دهجلا رايت عطاوق

.  تلوفوليك 765 ىلإ ةداع   اھدوهج   لصت  

ةطساوب   تلوف وليك  1200  دهجب   عطاوق   ءاشنإ  متو

ABBىف ةكرش اهتلتو ,  2011 ماع ربمفون  ىف زنميس   ةكرش

. يلا تلا ماعلا ب لیربا

ماع ثحب عورف نم عرف   رمتسملا يلا علا دهجلا  رايت عطاوق الزتلا 

 لقن رايت طوطخ طبر ىف ةديفم   عطاوقلا   ضعب ربتعتو .2015

.  رمتسملا يلا علا دهجلا

(DCB) لصاف رايت عطاق  

ماع (DCB) لصافلا   رايتلا   عطاق   جاتنا مت

عطاق دعب هتجذمن  مت دهجلا  رايت عيلا عطاق   ربتعیو  2000

.  تیربكلا دیرولف يسادسزاغ

,  عطقلا   ةفرغ لخاد عطقلا ةادأ بيكرت متی ثيح يديلقت لح لثمیو

ا ةدایز ىلإ يدؤی اذھو . ةلصفنم   عطاوقل   ةجاح كانھ دعی مل يلا بوتلا

ةیرود   ةنايص ىلإ  قلطملا ءاوهلا لصف حيتافم جاتحتو , ةیدامتع إل

ىلإ جاتحت ةثیدحلا   ةرئادلا   عطاوق   امنيب , تاونس 6 2ىلإ لك

ماع. 15  لك ةنايص   تارتف

ةحاسملا تابلطتم ليلقتل اضیأ لصافلا رايتلا   عطاق   مادختسا متی

ببسب , ةیدامتع اإل ةدایزو , عیزوتلا ةطحم   لخاد



. ةلصفنملا   عطاوقلا   صقن

لصافلا رايتلا   عطاق عم  لماكتم يئوض  رايت  رعشتسم   مادختسا متی

ميمصت طيسبتل اضیأو ,  عیزوتلا   ةطحم نم ةبولطملا ةحاسملا ليلقتل

. ةطحملا ةسدنھو

لصافلا   رايتلا   عطاق عم  لماكتملا يئوضلا رايتلا   رعشتسم   موقیو  

ب فصنلل   عیزوتلا   ةطحم ةمصب ليلقتب   تلوف وليك  420  دهجلا اذ 

الت وحم عم  ةطشنلا   عطاوقلا   مادختساب يديلقتلا لحلا عم ةنراقملا

. يفاضإ لزاع طسو دوجو مدعو ةداملا صقن ببسب ,  رايتلا

(DCB) لصاف رايت عطاق



72.5كف دهج نيجھ رايت عطاق

(باإل ةیواحلا ضرؤم رايت عطاق  وأ  ءاعولا ضرؤم رايت عطاق

رايتلا عطاق : DeadTankCircuitBreaker)وھ ةیزيلجن

ءاعو لخاد   رايتلا الت وحمل   ةفاضإ رايتلا لصف تاودا هب دجوت ىذلا

لیوحتلا تاطحم يف عطاوقلا نم عونلا اذھ مدختسی . ضرؤم ىندعم

يلا علا دهجلا تاذ  يئابرهكلا لقنلا ب ةصاخلا

(DTCB) نيجھ رايت عطاق



CarbonDioxideCircuit نوبركلا ديسكأ يناث رايت عطاق

Breaker

عيلا  دهج عطاق   جاتنإب ABB ةكرش تماق ,2012 ماع ىف

طسوك   نوبركلا ديسكأ يناث زاغ  مدختسی ثيح   تلوف وليك  75  دهجب

ديسكأ يناث  رايت  عطاق لمعیو .  يئابرهكلا سوقلا دامخ  إل لزاع

نكمیو   تیربكلا دیرولف يسادسرايت   عطاق   ئدابم سفنب   نوبركلا

دیرولف يسادس زاغ  نيب لیدبتلا .بو لصافرايت   عطاقك   اضیأ هجاتنا

تاثاعبنا ليلقت لمتحملا نم هنإف ,  نوبركلا ديسكأ يناثزاغو   تیربكلا

. جتنملا رمع ةرود ءانثأ 10 نط  رادقمب   نوبركلا ديسكأ يناثزاغ

(CDCB) نوبركلا ديسكوا يناث زاغب لمعی رايت عطاق



Fuses  تارهصملا

ةمصافلا اضیا ىمستو

: عاونا ىلاثالةث يئابرهكلا دهجلا ثيح نم تارهصملا فنصت

يلا علا دهجلا تارهصم -1

طسوتملا دهجلا تارهصم -2

ضفخنملا دهجلا تارهصم -3

 



رايت ةميق يف ةيعيبطلا يغر ةدایزلا حةلا يف لصفلل   مدختست يھو

لمحلا

زويفلا هدعب فلتی يذلا ىصق اال رايتلا رابتعاب اهفينصت متی كلذك

: اهنم كانھ ثمال

100mA,250mA,800mA،1A,5A,10A

ريبما 500- ريبما 100 ىتح لصتو

:  اهنمف لكشلا ثيح نم اهفينصت متی كلذك

 Cylinderstylefuses ةيناوطس اال تارهصملا



 Conestylefuses ةيطورخملا تارهصملا

 Bladestylefuses ةنيكس لكش تازويفلا تارهصملا

 



يف لمحلا و ردصملا ةیامح يسيئرلا اهفدھ تارهصملا نا ملعللو

تقولا سفن

نع   لمحلا داز ولو ردصملا يذؤی فوسف ةرئاد رصق ثدح ولف

لمحلا ب كلذ رضی فوسف   يعيبطلا

دنع دلوتملا يرارحلا ريثأتلا ىلع دمتعت رصانع  يھ تارهصم لا

رايت دنع زويفلا رهصنی ثيح , هلصوم هدام ىف يبرهك رايت رورم

يبرهكلا رايتلا لصف متی ىلا وبتلا نيعم

اهيف رفاوت بجی fuseelementبلا ىمسی ام وأ لصفلا رصنع

: ىلی ام

رورمب اهتافص ريغتت وال كلهتست ال هديج ةدام نم ةعونصم -1

نمزلا

راهصن لال ددحملا رايتلا دنع راهصن اال ةعرس -2

لا لثماالعتش يرخا بقاوع ىف هداملا هذھ راهصنا ببستی 3-ال



يف ةيبرهكلا رئاودلا ةیامحل ( تازويفلا ) تارهصملا اضیا مدختست

تارايسلا

 




