
يلا وعلا طسوتملا دهجلا يف رايتلا عطاوق

MediumandHighVoltage

CircuitBreakers

دادعإ

ءابرهك ينف دمحم ليقع



1ىلإ نيب دوهجلا ىف دهجلا طسوتم رايتلا ىمسي

تلوف وليك 72

تلوفوليك 72.5 زواجتي امدنع عايلا دهجلا ربتعيو

و طسوتملا دهجلا يف رايتلا عطاوق فينصت متي

ةيئابرهكلا ةرارشلا دامخإ ةقيرط ىلع ءانب يلا علا

: عاون هذهاأل نمو

ةيتيزلا رايتلا عطاوق -1

BreakerCircuitOil

ءاوهلا نم ةغرفملا رايتلا عطاوق -2

BreakerCircuitVacuum

ةيئاوهلا عفدلا رايت عطاوق -3

BreakerCircuitAir-Blast

تيربكلا ديرولف سداس رايت عطاوق -4



BreakerCircuitSF6

و طسوتملا دهجلا يف رايتلا عطاوق فينصت متيو

: نيمسق ىلا بيكرتلا ةقيرط ىلع ءانب يلا علا

Indoor ةيلخاد

Outdoor ةيجراخ



ةيتيزلا رايتلا عطاوق

BreakerCircuitOil

ةلم عتسملا ةكأرثاألنعاو يتيزلا ع طاوقلا ربتعت

ًارظن 34.5Kv-360KVهجدو دنع لذوك ًايجراخ

ةيداصتق اال اهتفلكتل

: نيعون ىلإ ةيتيزلا عطاوقلا مسقنت

ضفخنملا تيزلا عطاوق أ-

ةيتيزلا ةلماك عطاوق ب-

ضفخنملا تيزلا عطاوق

:breakercircuitoilMinimum

عضويو لزاع طسوك تيزلا لمعي عونلا اذه يف

نم ةيامحللو رثكأ نامأ ريفوتل ةليلق تايمكب تيزلا

تويزلا راطخأ



تاذ تيزلا عطاوقب انايحأ عطاوقلا هذه ىمستو

ريغصلا مجحلا

تيزلا عطاوق يف لمعت يتلا دوهجلا نأ امك

يه: ضفخنملا

ةيلخادلا تاقيبطتلا 34.5KV–4.6KVيف نم

Indoor

تاقيبطتلا 765KV–14.4KVيف ونم

Outdoor ةيجراخلا

امبني حوارت عت طاوقلا هذه اهلمحت يتلا تارايتلا و

قوف 3000A–630Aامف

ضعبلا اهضعب نع ةلوصفم ثلاالةث تازافلا نوكت

دامخ إل تيزلا ب ةءولمم ةرجح اهنم لكل مدختسيو

يئابرهكلا سوقلا



للحت ةجيتن تدلوت يتلا ةرخب األ سيفنت متي ثيح

ملاالسم ةكرح ءانثأ ةرارشلا ةقطنم يف تيزلا

عطاقلا نم كرحتملا

لماك تيزلا نم ةيمك هيجوتب ةرخب هذهاأل موقتو

يذلا و ةرارشلا دامخ إل ةرجحلا يف دوجوملا لزعلا

كربنز دش ةوق ةطساوب الهق غإو هحتف متي



يجراخلا ضفخنملا تيزلا رايت عطاق



ةيتيزلا ةلماك عطاوق

:breakercircuitoilBulk

ًارظن ةيتيزلا ةلماك عطاوقلا ب عطاوقلا هذه تيمس

تايلمع هيف متت لزاع طسوك اهب تيزلا مادختس ال

( ليصوتلا فارطأ ) طاقنلل لصفلا و ليصوتلا

: نيببسل انه تيزلا تامادختسا رصحنتو

ةيئابرهكلا ةرارشلا دامخإ طسو

ةلزاع ةدامك ربتعي

لخادب متت ليصوتلا و لصفلا تايلمع نإ ثيح

ةنوكتملا تازاغلا نأ امك بلصلا ديدحلا نم نازخ

ددمت نع ةجتانلا ةرارحلا ةجرد عافترا ةجيتن

متياآليت: ثيح و ةيئابرهكلا ةرارشلا

ةر ارحلا درطت ثيح ةرارشلا ديربت تايلمع

تازاغ ةئيه ىلع ةنوكتملا



تيزلا ةكرحل يماودلا بارطض اال نايرس تايلمع

ةريبك اهتيلزاع عيلا طغضب ةطوغضملا تازاغلا

دحاو تيز نازخ يف راوطا ثلاالةث يتيز رايت عطاق



هلمع ةقيرط نايبو يتيزلا عطاقلا ءازجا



ءاوهلا نم ةغرفملا رايتلا عطاوق

BreakersCircuitVacuum

ةجرد اهيف لمعت ةفرغ نم ًاساسأ عونلا اذه بكرتي

( قبئز نم(7-10ملم لقا ىلإ غيرفتلا

واآلرخ تباث امهدحأ نيسم ىلعتال يوتحتو

كرحتم

مسج و كرحتملا تلاالسم بيضق نيب ماكح ومتياإل

أدصلل لباق ريغ الذ وفلا نم خافنم ةطساوب ةرجحلا

موقت عطاوقلا نم عونلا اذه يف ةرارشلا دامخإ ةيلآ

نيأت ثودح عنمل تاسم ملاال ةفرغ غيرفت أدبم ىلع

سوقلا ثودح ىلع دعاسي يذلا ءاوهلا

دش ةوق ةطساوب واإلغالق حتفلا ةيلمع نوكتو

كربمز



ءاوهلا نم غرفم رايت عطاق



ءاوهلا نم غرفم رايت عطاق



ءاوهلا نم غرفملا عطاقلل يلخادلا بيكرتلا



ءاوهلا نم غرفملا عطاق ءازجا



ةيئاوهلا عفدلا رايت عطاوق -3

BreakerCircuitAir-Blast

تاسم ملاال حتف عطاوقلا نم عونلا اذه يف متي

ءاوه ةطساوب وأ يئاوه رايت ةطساوب سوقلا ءافطإو

ةلا طإ ببسي امم اًيضرع وأ اًيسأر امإ عفدي طوغضم

نيؤملا ءاوهلا داعبإو سوقلا

تابلطتم يف ةرثكب لمعتسي عطاوقلا نم عونلا اذه

Indoor تاطحملل ةيلخادلا ةيلا علا دوهجلا رئاود

Outdoor ةيجراخلا تاقيبطتلا يف امأ

ام اهميق حوارتت دوهج لمعتست

يف لمعتست اهنأ ريغ 800KV–34.5KV نيب

لثم: ةصاخلا ضارغ األ ضعب

ىلإ لصت رايت الت دعمب تادلوملا عطاوق أ.



قوف (24KV)امف

ةيئابرهكلا نارف ب.يفاأل

ةمظن أل باطق وأثاليثاأل يداحأ عطاقك لمعتست ج.

بحسلا و رجلا

ةيملا علا تارايتلا عطق ىلع اهتردق د.

امه: نيمسق ىلإ عطاوقلا هذه مسقنت

Indoor ةيلخاد يئاوه عفد عطاوق

Outdoor ةيجراخ ةفوشكم يئاوه عفد عطاوق



يجراخ يئاوه عفد رايت عطاق



: عطاوقلا هذه زيمي ام مهأ نمو

لمعي يوق كربمز فلل MotorDc مدختست (1

ةرادلا لصو ىلإ ايدؤم يكيناكيم عارذ بذج ىلع

coilTripping ةطساوب متتف حتفلا ةيلمع امأ

ىلإ عارذلا ةداعإو كربمزلا فإالت ىلإ يدؤي

يلص األ اهعضو

نم عونلا اذهب مدختسي (2

فلم وهو coilupblowMagnetic عطاوقلا

يكيناكيم عارذ عم يزاوتلا ىلع عضوي

عارذلا اذه لصو نأ ثيح

رمي ال يلا بوتلا فلملا ىلع circuitShort لمعي

رايت هيف

ةرادلا ب فلملا اذه لخدي عارذلا حتف حةلا يف نكلو

ةرارشلا لا جمل اسكاعم ايسيطانغم جماال ادلوم



فرغ ال خاد ىلع ىلإاأل يئابرهكلا سوقلا عفدي امم

عيطقت ىلإ يدؤت ةلوزعم ةريغص تاغارف تاذ

ةرارشلا

أدبم عطاوقلا نم عونلا اذهب مدختسي (3

ةلا اإلغالقحب عنمل كلذو (pumpingAnti)لا

لإلغالق ةراشإ ءاطعإ ةيرارمتسا Faultعم ثودح

بطعلا نم تاسم ملاال ىلع ةظفاحملل كلذو

واإلغالق حتفلا راركت ءارج فارحن واال



يئاوه عفد عطاقلا ءازجأ



يئاوه عفد عطاقلا لمع ةقيرط



تيربكلا ديرولف سداس رايت عطاوق -4

BreakerCircuitSF6

مادختس ال ًارظن تيربكلا ديرولف سداس عطاقب يمس

سوقلل دامخإ طسوك تيربكلا ديرولف سداس زاغ

C.BSF6 زمرلا هلب زمري عطاقلا اذهو يبرهكلا

-14.4KV نيبام حوارتت دوهج دنع لمعيو

4000A ىتح لصي ننقم رايت كلذكو 765KV

يبرهكلا سوقلا ءافطإو لزعلا ىف ةزاتمم صاوخ هل

ةزهجأ ىف ةريخ ىفاآلةنواأل همادختسا رشتنأ كلذل

GISSwitchgearinsulatedGas عطقلا

عطاوقلا هذه نم ةديدع عاونأ دجوتو

ربكأ هتفاثكو لماخ زاغ وهف اهيف مدختسملا زاغلا

ةيئابرهكلا هتناتمو تارم سمخب ءاوهلا ةفاثك نم

طغضلا ةدايزب دادزت



نكمملا نم هنإف زاغلا اذه نمث عافتر ال ةجيتنو

هطاخ ةطساوب ةديج ةناتم وذ طيلخ ىلع لوصحلا

ءاوهلا ب

يئابرهكلا سوقلا دامخإ يف زاغلا اذه ةيمهأ زربتو

gasElectronegative ةيبلسورهكلا هتفصب

كرحتي امدنعو تانورتكلإ بسك ىلإ ليمي هنأ ثيح

عفدني فوس SF6 لا زاغ نإف كرحتملا ملاالسم

تانورتكلإ بسك ىلع ماعال دامخ اإل ةرجح ىلإ

لهسي امم ايبسن ةكرحتم ريغ سةبلا تانويأ ال كشم

هءافطإ



يجراخ تيربكلا ديرولف سداسرايت عطاق



يلخاد تيربكلا ديرولف سداس رايت عطاق



هلمع ةقيرط نايبو تيربكلا ديرولف عطاق ءازجا



عنصلا ةثيدح رايت عطاوق

(DCB) لصاف رايت عطاق

2000 ماع (DCB) لصافلا رايتلا عطاق جاتنا مت

عطاق دعب هتجذمن مت دهجلا عيلا رايت عطاق ربتعيو

تيربكلا ديرولف يسادسزاغ

لخاد عطقلا ةادأ بيكرت متي ثيح يديلقت لح لثميو

عطقلا ةفرغ

ةلصفنم عطاوقل ةجاح كانه دعي مل يلا بوتلا

ةيدامتع اإل ةدايز ىلإ يدؤي اذهو

ةنايص ىلإ قلطملا ءاوهلا لصف حيتافم جاتحتو

تاونس 6 2ىلإ لك ةيرود

تارتف ىلإ جاتحت ةثيدحلا ةرئادلا عطاوق امنيب

ماع 15 لك ةنايص

تابلطتم ليلقتل اضيأ لصافلا رايتلا عطاق مادختسا متي

ةيدامتع اإل ةدايزو , عيزوتلا ةطحم لخاد ةحاسملا



ةلصفنملا عطاوقلا صقن ببسب

عطاق عم لماكتم يئوض رايت رعشتسم مادختسا متي

ةطحم نم ةبولطملا ةحاسملا ليلقتل لصافلا رايتلا

عيزوتلا

ةطحملا ةسدنهو ميمصت طيسبتل اضيأو

عطاق عم لماكتملا يئوضلا رايتلا رعشتسم موقيو

ليلقتب تلوف وليك 420 دهجلا اذ لصافلا رايتلا

فصنلل عيزوتلا ةطحم ةمصب

يديلقتلا لحلا عم ةنراقملا ب

ببسب رايتلا الت وحم عم ةطشنلا عطاوقلا مادختساب

يفاضإ لزاع طسو دوجو مدعو ةداملا صقن



(DCB) لصاف رايت عطاق



ضرؤم رايت عطاق وأ ءاعولا ضرؤم رايت عطاق

(BreakerCircuitTankDead) ةيواحلا

رايتلا لصف تاودا هب دجوت ىذلا رايتلا عطاق وه

ضرؤم ىندعم ءاعو لخاد رايتلا الت وحمل ةفاضإ

ليوحتلا تاطحم يف عطاوقلا نم عونلا اذه مدختسي

يلا علا دهجلا تاذ يئابرهكلا لقنلا ب ةصاخلا

(DTCB) نيجه رايت عطاق



نوبركلا ديسكأ يناث رايت عطاق

BreakerCircuitDioxideCarbon

عطاق جاتنإب ABB ةكرش تماق 2012 ماع ىف

زاغ مدختسي ثيح تلوف وليك 75 دهجب عيلا دهج

لزاع طسوك نوبركلا ديسكأ يناث

يئابرهكلا سوقلا دامخ إل

ئدابم سفنب نوبركلا ديسكأ يناث رايت عطاق لمعيو

تيربكلا ديرولف يسادسرايت عطاق

لصافرايت عطاقك اضيأ هجاتنا نكميو

تيربكلا ديرولف يسادس زاغ نيب ليدبتلا بو

نوبركلا ديسكأ يناثزاغو

ديسكأ يناثزاغ تاثاعبنا ليلقت لمتحملا نم هنإف

جتنملا رمع ةرود ءانثأ نط 10 رادقمب نوبركلا



نوبركلا ديسكوا يناث زاغب لمعي رايت عطاق

(CDCB)



ةطساوب تلوف وليك 1200 دهجب عطاوق ءاشنإ مت

2011 ماع ربمفون ىف زنميس ةكرش

يلا تلا ماعلا ب ليربا ABBىف ةكرش اهتلتو

نم عرف رمتسملا يلا علا دهجلا رايت عطاوق الزتلا

2015 ماع ثحب عورف

لقن طوطخ طبر ىف ةديفم عطاوقلا ضعب ربتعتو

رمتسملا يلا علا دهجلا رايت


