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 األسبوع األول  

  



 الفصل األول 

 الخواص الكهربائية للمواد :

المواد تتكون من ذرات ولكل ذرة نواة    أنوبما    للمادة، م بها التركيب الذري  حكإن الصفات الكهربائية للمواد يت

من   مجموعة  حولها  من   اإللكتروناتيدور  معين  بعدد  يشبع  المدار  متعددة.  مدارات  في  الشحنة  السالبة 

 : يمكن تصنيف المواد الى المواد، في المدارات الخارجية لذرات  اإللكتروناتعلى  واعتمادا اإللكترونات، 

 مواد موصلة.  -1

 مواد شبه موصلة.  -2

 مواد عازلة.  -3

.  اإللكترونات تكون مدارات ذراتها الخارجية غير مشبعة بالعدد الكامل من    الموصلةالمواد الموصلة وشبه  

 . اإللكتروناتالمواد العازلة تكون مدارات ذراتها الخارجية مشبعة بالعدد الكامل من 

 ومتها قليلة جدا لمرور التيار الكهربائي خاللها. هي المواد التي تكون مقا   الموصلة:المواد 

 هي المواد التي لها مقاومة عالية جداً لمرور التيار الكهربائي خاللها.  العازلة: المواد 

بالحرف لها  يرمز  نوعية  مقاومة  لها  الطبيعة  في  مادة  بوحدة    (ꝭ)  كل                      أو   (m/2mm . Ω)وتقاس 

(µ . Ω . m) . 

 هي:  (C 020)فمثال المقاومة النوعية للمواد الموصلة التالية في درجة حرارة 

 المقاومة النوعية المادة 

 (µ.Ω.m) 0.0165 الفضة 

 (µ.Ω.m) 0.0175 النحاس 

 (µ.Ω.m) 0.029 األلمنيوم

 

 الكهربائية. حيث تعتبر المواد أعاله من اهم المواد الفلزية المستخدمة في مجال التوصيالت 

والكابالت الكهربائية. ومن   األسالك من اهم المواد الفلزية المستخدمة في صناعة    واأللمنيوم ويعتبر النحاس  

من    (%65)من المقاومة النوعية للنحاس بمقدار    أكبر  لأللمنيوم الجدول أعاله نالحظ بان المقاومة النوعية  

 . بقدر مقاومة النحاس  مرة( 1.65مقاومة النحاس أو )

 

 

 



 الكهربائية: حساب مقاومة الموصالت 

 التالية: من العالقة الرياضية  (R)يمكن حساب مقاومة الموصالت 

𝑅 ∝  
𝐿

𝐴
       … (1) 

 أن: حيث 

L =  طول الموصل(m) . 

A   2(= مساحة مقطع الموصلmm( . 

زادت مقاومة الموصل الن المقاومة تتناسب طرديا مع طول الموصل.    (L)نالحظ انه كلما زاد طول الموصل  

 الن المقاومة تتناسب عكسيا مع مساحة المقطع.  (A)زادت مساحة مقطعه   إذابينما تقل مقاومة الموصل 

 . (ꝭ)( هي المقاومة النوعية للمادة المراد إيجاد مقاومتها 1ثابت التناسب في المعادلة ) 

𝑅 = ꝭ 
𝐿

𝐴
=

Ω . 𝑚𝑚2

𝑚
∗

𝑚

𝑚𝑚2 = Ω 

 وبالعكس:   األلمنيومموصالت النحاس بموصالت  استبدال

  الكهربائية، لهما نفس الطول ونقس المقاومة  األلمنيومنحاس واألخر  أحدهماكان لدينا سلكين  إذا -1

من مساحة   ( %65)من مساحة سلك النحاس بمقدار   أكبرتكون األلمنيوم فان مساحة مقطع سلك 

 . مقطع سلك النحاس

𝐴𝐴𝑙 = 𝐴𝐶𝑢 ∗ 1.65             𝑜𝑟                 𝐴𝐶𝑢 =
𝐴𝐴𝑙

1.65
 

AlA  .مساحة مقطع سلك األلومنيوم = 

CuA  .مساحة مقطع سلك النحاس = 

لهما نفس الطول ومساحة المقطع فان المقاومة الكهربائية   األلمنيوم وكان لدينا سلكين من النحاس  إذا -2

من مقاومة سلك    (%65)من المقاومة الكهربائية لسلك النحاس بمقدار    أكبرلسلك األلومنيوم تكون  

 النحاس. 

𝑅𝐴𝑙 = 𝑅𝐶𝑢 ∗ 1.65             𝑜𝑟                 𝑅𝐶𝑢 =
𝑅𝐴𝑙

1.65
 

AlR  .مقاومة مقطع سلك األلومنيوم = 

CuR  .مقاومة مقطع سلك النحاس = 

 : 1مثال 

فاذا كانت مساحة مقطع سلك   الكهربائية، لهما نفس الطول ونفس المقاومة  واأللومنيومسلكين من النحاس 

 مساحة مقطع سلك األلومنيوم؟ أوجد ، 2mm (10( النحاس



 : الحل

𝐴𝐴𝑙 = 𝐴𝐶𝑢 ∗ 1.65 = 10 ∗ 1.65 = 16.5 𝑚𝑚2 

 .2mm (16(مساحة مقطع سلك األلومنيوم القياسية هي  أو

 : 2مثال 

.  (Ω 13)وكانت مقاومة سلك األلومنيوم  المقطع،لهما نفس الطول ومساحة  واأللومنيومسلكين من النحاس 

 احسب مقاومة سلك النحاس؟

 الحل: 

𝑅𝐶𝑢 =
𝑅𝐴𝑙

1.65
=

13

1.65
= 7.88 Ω 

 مشاكل أسالك األلومنيوم: 

األلومنيوم عند تعريضها للهواء تتكون على محيطها الخارجي    أسالك من المشاكل التي تعاني منها   -1

األلومنيوم    أسالكوالذي يكون مقاومته عالية مما يسبب مشاكل عند ربط    األلومنيوم، طبقة من أوكسيد  

رة نقطة  مما يؤدي الى ارتفاع حرا  رديء، حيث تصبح نقطة الربط ذات توصيل  بالجذل، مع بعضها 

 األلومنيوم بالصقل قبل ربطها مع بعضها.  أسالك  أطرافلذا يجب تنظيف   الربط،

الى تفاعالت كيمياوية تؤدي الى حدوث ما    أسالكاأللومنيوم مع    أسالكتوصيل    إن -2 النحاس يؤدي 

يسمى بالخاليا الكلفانية والتي تسبب تأكل المواد ومن ثم رخاوة في التوصيل وارتفاع حرارة نقطة  

 الكروم قبل ربطها مع بعضها. أو  بالقصدير    األسالكيتم طالء اطراف    التأكلولمعالجة ظاهرة    ربط، ال

 القياسية للموصالت:  األحجام

مقاطع   القياسية للموصالت هي مساحة مقطع الموصالت حيث تصنع الموصالت بمساحات باألحجاميقصد 

 قياسية وهي كالتالي: 

1 - 1.5 - 2.5 – 4 -6 – 10 – 16 – 25 – 35 – 50 – 70 – 95 – 120 – 150 – 185 – 240 – 

.)2(mm - 500 – 400 – 300 

 قلوب الكابالت الموصلة بطريقتين:  أو األسالكتصنع 

 : (Solid conductor) مصمتةموصالت  -1

صغيرة    أحجامها وتكون    عازلة، األلومنيوم معزول بمادة    أووتكون عبارة عن سلك واحد من النحاس  

 وتكون مرونتها قليلة.  األكثر، على   2mm 16 أو 2mm 10 ز تتجاوال 

 : (Stranded conductor)موصالت مجدولة   -2

عبارة عن مجموعة   طبقات    أسالكوتكون  في  بعضها  على  معا  ملتوية    متمركزة،دائرية صغيرة 

بسلك مركزي محاط    األسالك يكون ترتيب    القياسية،   األحجاموتكون ذات مرونة عالية وتصنع بجميع  



في الطبقة    األسالكعدد    أنأي    ، ( 6وكل طبقة تزيد عن سابقتها بمقدار )   أسالك بطبقات متتالية من  

 ( ...18( وفي الثالثة ) 12( وفي الثانية ) 6األولى تكون ) 

 

  



 األسبوع الثاني 

  



 الموصالت:  أحجامكيفية بيان 

 الموصالت( بعدة طرق منها: يتم التعرف على حجم الموصالت )مساحة مقطع 

 . 2mm , 25 2mm (10(مثل  للموصل، عن طريق مساحة المقطع الكلي  -1

 . (mm , 19/0.32 mm 7/0.85)في الموصل وقطر كل سلك مثل  األسالكعدد  -2

 . (35/6 , 50/18)  مثل المركزي،بدون السلك  األسالكمساحة المقطع الكلي مع عدد  -3

 الكابالت: أحجام

 كابالت القوى الكهربائية عن طرية بيان )عدد الموصالت * مساحة مقطع الموصالت( مثل:  أحجاميتم بيان 

• 22*10 mm –  2كابل ثنائي القلوب, وكل موصل مساحة مقطعهmm10  . 

• 2mm3*50  –  2كابل ثالثي القلوب, وكل موصل مساحة مقطعهmm50  . 

• 2mm4*35  –  2كابل رباعي القلوب, وكل موصل مساحة مقطعهmm35  . 

• 2mm3*95 + 1*50   –   القلوب رباعي  منها   ، كابل  كل  مقطع  مساحة  موصالت  ثالث          وفيه 

)2mm (95 ،   2والرابع موصل مساحة مقطعهmm 50  .يستخدم لخط التعادل 

• 2mm3*120 + 70 + 35   –  2كابل خماسي وفيه ثالث موصالت مساحة كل منهاmm120  ،  

مقطعه   مساحة  الرابع  التعادل    2mm(70(والموصل  لخط  يستخدم   ، يستخدم  الخامس  والموصل 

 للتأريض. 

 في الموصالت الكهربائية:  األسالكأشكال 

 أوحيث يكون الموصل عبارة عن سلك واحد    الصغيرة،   األحجامتصنع الموصالت عادة بشكل دائري في  

 دائرية صغيرة.  أسالكمجموعة 

بيضوية الشكل حيث يتم   أسالكيكون الموصل عبارة عن مجموعة   الكبيرة،  األحجامفي الموصالت ذات  أما

بين   الفراغات  لتقليل  وذلك  بيضوي  بشكل  فتصبح  الدائرية  الموصالت  موصالت    وتسمى  األسالكضغط 

 . (compact)ُمشكل  موصل أومضغوطة 

 : األسالك  أحجامقياس 

 في جميع دول العالم تقريبا.  ,mm)2(تقاس مساحة مقطع الموصالت بوحدة  -1

لتعيين رقم يدل على مساحة مقطع  (AWG)للسلك    األمريكيالمقياس   -2 أداة خاصة  : حيث تستخدم 

 مقطع في المقياس.  أكبروهو  (0000)وينتهي برقم  (AWG 20)والذي يبدأ من  الموصل، 

 : (Circular mil)المل الدائري  -3

من    0.001, والمل يساوي  (one mil)وهو وحدة مساحة تساوي مساحة دائرة قطرها مل واحد  

 ملي متر.  0.0254البوصة أي 

 

  



 زل الكهربائية لكابالت القوى:العوا

 من اهم المواد المستعملة لعزل موصالت كابالت القوى هي: 

 . Paper Insulationعازل الورق المشبع   -1

 .Polymeric Insulation materialsالمواد البوليمرية  -2

 . Rubber Insulation materialsالمطاط  -3

 . Varnish-cambric Insulationالكتان المورنش  -4

 . Asbestos Insulation materials األسبستوس -5

 عازل الورق المشبع: 

الكهربائي بشكل كبير, يستخدم الورق على شكل شريط    اإلجهادل ويتحمل  يتميز عازل الورق بان له عمر طوي

( تبعا  mm 30الى   mm 0.6ثالث طبقات, بحيث يتراوح سمك الورق الكلي للعازل ما بين )  أوذو طبقتين 

طبيعته المسامية تجعله شديد   إن  إاللجهد الكابل, يمتاز الورق بخواص كهربائية جيدة وهو في حالة الجافة,  

للرطوبة, وللتغلب على هذه المشكلة يغمر الورق بعد تجفيفه بمركب خاص من مشتقات البترول,    االمتصاص

 ويضاف لها مواد راتنجية لزيادة اللزوجة. 

 )العوازل البالستكية(:  العوازل البوليمرية

ويطلق اسم البوليمرية على األنواع   البتروكيمياويات، المواد البوليمرية هي مواد مستخرجة من صناعة 

 المختلفة من لدائن البوليمر والمطاط الصناعي. 

 تنقسم لدائن البوليمر الى نوعين: 

 حرارة وتصلد بالبرودة. : وهي أنواع من اللدائن تلين بال(Thermoplastics)اللدائن الحرارية  -1

: وهي اللدائن التي ال تلين بالحرارة حتى تصل الى درجة  (Thermosets)الجوامد الحرارية  -2

 حرارة تحللها. 

معالجات خاصة عليها   بإجراءيمكن صناعيا تحويل العديد من اللدائن الحرارية الى جوامد حرارية وذلك  

 . (crosslinking)شابكية تتسمى ال

 رارية في صناعة الكابالت: أهم الدائن الح

 .C 070  تصل الى: تتحمل حرارة  Polyvinyl chloride (PVC)كلوريد  فينيلبولي  -1

: تتحمل حرارة تصل الى  Low density polyethylene (LDPE)بولي أثيلين منخفض الكثافة   -2

C 070. 

: تتحمل حرارة تصل الى  High density polyethylene (HDPE)مرتفع الكثافة  أثيلينبولي  -3

C 080. 

 . C0 80تتحمل حرارة تصل الى  :Polypropylene (PP)بولي بروبيلين  -4

   : تتحمل حرارة تصل الىEthylene propylene rubber (EPR)بروبيلين  األثيلينمطاط  -5

C 060. 



 اهم الجوامد الحرارية: 

 .C 0150: تتحمل حرارة تصل الى Silicone Rubber (SR)المطاط السيليكوني   -1

تتحمل   :Hard Ethylene Propylene Rubber (HEPR)بروبيلين الناشف   األثيليناط طم -2

 . C 090حرارة تصل الى 

: تتحمل حرارة تصل الى  Cross Linked Polyethylene (XLPE)شابكي تالبولي أثيلين ال -3

C 090. 

 : Vulcanized Rubber Insulation (VRI)المطاط 

مقاومتها الميكانيكية فتعتمد   أماتكون مرنة ولها مقاومة ضد الماء   الكبريت، وهو عبارة عن مطاط نقي مع 

الكبريت المضاف   إن, ونالحظ C 065  واعلى درجة حرارة يتحملها العازل المضافة،على كمية الكبريت  

عازل يستخدم مع موصالت  لذا فان هذا ال األسود، يتفاعل مع النحاس في الموصل مسببا أوكسيد النحاس  

 النحاس المطلية بالزنك. 

, لذا فانه يستخدم في C 085فانه يتحمل ويقاوم درجات الحرارة األعلى من  SRI)(المطاط السيليكوني  أما

 معلقة حيث ترتفع درجة الحرارة بداخلها. المصابيح ال

 الكتان المورنش:

لولبياً على الموصل بعد تشبيع جانبيه بمادة الورنيش  في الواقع عبارة عن نسيج قطني على شكل شريط يُلف  

 العازلة. 

وله مقاومة جيدة ضد الرطوبة, لذا    المطاط، أنها اقل من    إاليمتاز بمرونة عالية أعلى من العوازل الورقية  

 فانه يستعمل في بعض األحيان بدون غالف خارجي. 

 : األسبستوس 

نظراً    (kV 8)وال يعمل على جهد أعلى من    للحرارة،عالية  مادة عازلة تعتبر من المواد التي لها مقاومة  

 بمادة مقاومة للحريق.   األليافلياف وتشبع تلك ألضعف خواصه الكهربائية يستخدم كعازل بشكل  

 : Metallic Sheathingالغالف المعدني 

كما يمنع دخول    ميكانيكية، الكابل بحماية  زود  حيث يُ   الورقية، يعتبر الغالف المعدني ضروري في الكابالت  

 األلومنيوم.  - 2الرصاص   -1من :   إماويكون الغالف المعدني  إليه، الماء 

 مع مرونة عالية.  ضعيفة، الميكانيكيةخواصه   إن إال للتأكل، يتميز الرصاص بسهولة الصنع ومقاومته 

مشاكل األلومنيوم  ويتم معالجة    صعبة، عمليات ثني الكابل تكون    إن  الرصاص، إالاأللومنيوم فهو أقوى من    أما

 لومنيوم معرج. أباستخدام غالف 

 ويمكن تأريض الكابالت ذات الغالف المعدني عن طريق الغالف المعدني. 

 : Over Sheathالحماية الخارجية 



هي طبقة من مادة عازلة لها خواص معينة توضع فوق طبقة التسليح بحيث تكون طبقة الحماية هي أخر طبقة  

 لحمايته من البيئة والظروف والمواد المحيطة به. خارجية للكابل  

 : Fillerالحشو 

والهدف منها هو ملئ الفراغات بين الموصالت للحصول    القلوب، تستخدم مادة الحشو في الكابالت متعددة  

 على تكوين مصمت دائري الشكل. 

 والورق(.  المطاط،  األسبستوس،  القطن، المواد المستخدمة في الحشو هي ) الجوت,  

 

  



 األسبوع الثالث 

  



 تركيب الكابالت:

 المكونات الرئيسة للكابل: 

 :  Coreقلب الكابل  -1

مجدول, وتعتمد مساحة    أو مصمت    إمالومنيوم(, ويكون  أ  أو منخفضة )نحاس    مقاومتهموصل معدني  

 مقطع الكابل على التيار المار فيه, كلما زادت مساحة المقطع زاد تحمل الكابل للتيار. 

السعة األمالحظة: استخدا المجدولة يزيد من  الموصالت  الكهربائي حيث  م  للكابل  التيار    إنمبيرية 

 يفضل المرور في المحيط الخارجي للموصل. 

 : Conductor Shieldغالف الموصل  -2

طبقة رقيقة منت مادة سبه موصلة توضع حول القلب وذلك لملئ الفراغات بين الجدائل وتنظيم المجال  

 الكهربائي. 

 : Dielectricسي العازل الرئي -3

العوازل    أشهرومن    العازل، وكلما زاد الجهد زاد سمك    بعضها،يعمل على عزل قلوب الكابل عن  

 . XLPEو  PVCالمستخدمة 

 : Insulation Shieldالغالف العازل   -4

حول   توضع  موصلة  شبه  مادة  من  رقيقة  المجالت    العازل، طبقة  من  الكابالت  حماية  على  تعمل 

 الكهربائية. 

 : Metallic Tapeالغالف المعدني  -5

  الرطوبة وخاصة في الكابالت الورقية,   أوغالف معدني يستخدم للحماية الميكانيكية ومنع تسرب الماء  

 المعدنية:  األغلفةوكذلك يأرض الكابل من خالل الغالف لتسريب تيارات القصر, ومن اهم 

 خواصه الميكانيكية ضعيفة.  إن  إال التآكل، الرصاص: سهل الصنع ومقاومته عالية ضد  •

ويتم معالجة ذلك   صعبة، عمليات ثني الكابل تكون    إن  إالاأللومنيوم: اقوى من الرصاص   •

 وم متعرج. لومنيأباستخدام غالف 

 : Fillerالمادة المالئة  -6

 طبقة مطاطية تحيط بقلوب الكابالت وفائدتها: 

 تعطي له الشكل الدائري وتمنع تحرك الموصالت داخل الغالف واحتكاكها مع بعضها.  •

 يمنع تسرب الرطوبة والماء الى داخل الكابل.  •

 . PVC أل: ويكون عبارة عن غالف من Inner Jacketالغطاء الداخلي   -7



 : Armorدرع معدني أو طبقة التسليح  -8

 عبارة عن غالف معدني يعمل على زيادة الحماية الميكانيكية للكابل. 

 : Outer Jacketالغطاء الخارجي  -9

يعمل على حماية الكابل من الظروف البيئية والمواد المحيطة    األغلب،على    PVC  ألغالف من مادة  

 به.

 مالحظة:

تكون جميعها موجودة في تركيب الكابل حيث وجود قسم منها يعتمد    نأالمكونات أعاله ليس من الضروري  

 وجودة الكابل وعلى كلفة اإلنتاج وطبيعة االستخدام. إنتاجعلى 

 : إنهالذا يمكن وصف اهم مكونات الكابل الكهربائي وخاصة الكابالت االعتيادية على 

 الغالف الخارجي.  -4الحشوة   -3العازل   - 2الموصل   -1

 الكابالت الكهربائية: أحجامعوامل اختيار 

 مساحة مقطع الموصل.  -1

 درجة الحرارة المحيطة.  -2

 نوع الحماية.  -3

 البعد والقرب من الكابالت األخرى.  -4

 هبوط الجهد.  -5

 تصنيف الكابالت الكهربائية:

 حسب جهد التشغيل:  -1

صنف الكابالت  وت   عالية، وذلك للحصول على درجة عزل    الكابل، كلما زاد الجهد زاد تعقيد تركيب  

 الى: 

 . LVC   :(1 – 1000 V)كابالت جهد منخفض   •

 . MVC   :(1 kV – 33 kV)كابالت جهد متوسط  •

 . HVC   :(33 kV – 132 kV) مرتفعكابالت جهد  •

 (. kV 132: )أعلى من   UHVCكابالت جهد فوق المرتفع  •

 مالحظة: يتناسب جهد الكابل طردياً مع سمك العازل. 

𝑉 ∝  سمك العازل 



 تردد العمل: حسب  -2

 . 60Hzو   Hz 50تعمل الكابالت على ترددات تتراوح ما بين 

 حسب مستوى العزل:  -3

 اهم أنواع العوازل المستخدمة في كابالت القوى الكهربائية هما: 

 . PVCعازل   •

 . XLPEعازل  •

PVC : يستخدم في الكابالت الجهد المنخفض ويتميز : 

a)  الحرارة المنخفضة. خواص كهربائية ممتازة عند جهود ودرجات 

b)  .رخيص الثمن 

c)  .اإلطفاء الذاتي للهب 

d)  والتأين ومقاومة عالية ضد الرطوبة والماء.  للتآكلمقاومة عالية 

XLPE :يستخدم في كابالت الجهد المتوسط, وكذلك في الجهد المنخفض ويتميز : 

a)  .مقاومة عالية للرطوبة 

b)  .تحمل درجات الحرارة المرتفعة 

c) يل الزائد. تحمل تيارات القصر والتحم 

d)  الى تسليح في الغالب. اصلد العوازل وال يحتاج 

e)  .يجب تجنب تعرضه النحناءات حادة 

 ومن حيث تحمل العوازل لدرجات الحرارة: 

 PVC XLPE نوع العازل 

 C 070 C 090 درجة الحرارة الطبيعية 

 S.C C 0150 C 0250اقصى درجة حرارة في حالة القصر  

 

 



XLPE PVC or XLPE

MVCكابل جهد منوسط LVCكابل جهد منخفض 

 

 

 مالحظة:

 . XLPEتكون ذات عزل من نوع  MVCجميع كابالت الجهد المتوسط  •

 : إمايكون العزل  LVCكابالت الجهد المنخفض   •

a) PVC  .تيارات قليلة : 

b) XLPE : .تيارات عالية 

 . PVCعلماً بان الغالف الخارجي للكابل يكون من  

 : Armoredحسب تسليح الكابالت  -4

 يكون تسليح الكابالت بطريقتين: 

a)  تسليح بشرائط معدنيةSteel Tape Armored (STA) : 

  األرضية،ويستخدم في الكابالت    الكابل، ويتم بشرائط معدنية )نصف على نصف( تلف حول  

 الثقيلة. واألوزانويعطي متانة ميكانيكية عالية لتحمل الغوط 

b)  نية  معد بأسالكتسليحSteel Wire Armored (SWR) : 

 . STAمرونة من  أكثر وتكون   الكابل، معدنية توضع طوليا حول  أسالكويتم باستخدام 

 :Conductor Typeحسب نوع الموصل  -5

 الموصالت المستخدمة في كابالت القوى تكون:

a) موصالت نحاس Copper (Cu). 

 وزناً.  وأثقلكلفة  وأكثرتكون أعلى موصلية 

b)  لومنيومأ موصالت Aluminum (Al). 

 تكون اقل موصلية واقل كلفة واخف وزناً. 

 : Coresحسب عدد القلوب  -6

a)   كابالت أحادية القلبSingle Core Cable : 



فما فوق( لثقل الوزن   mm 2240 ) يستخدم في المقاطع ذات مساحة مقطع الكبيرة   •

 وصعوبة التمديد. 

 يستخدم في المساحات السكنية.  •

 يستخدم في كابالت التأريض.  •

b)  كابالت ثنائية القلوبTwo Core Cable : 

 ( بدون ارضي. L-Nيستخدم في الجهود المنخفضة األحادية الطور )خط فعال وخط تعادل  

c)  كابالت ثالثية القلوبThree Core Cable : 

يستخدم في الجهود المنخفضة األحادية الطور )خط فعال وخط تعادل وخط ارضي   •

L-N-E .) 

 . (R-S-T)ستخدم في الجهود المتوسطة الثالثية الطور ي •

d)   كابالت رباعية القلوبFour Core Cable : 

 . (R-S-T-N)يستخدم في الجهود المنخفضة ثالثية الطور 

 

  



 األسبوع الرابع 

  



 : Neutral Lineمواصفات خط التعادل 

)الخطوط الفعالة(    األطوارتكون مساحة مقطع موصل خط التعادل مساوية لمساحات مقاطع خطوط   -1

 في الحاالت التالية: 

 . 2mm 35 في الكابالت الصغيرة والتي تكون مساحة مقطع موصالتها اقل من •

 ية بسبب الترددات التوافقية الثالثة. إلكترون التي تحتوي على أجهزة  األحمال •

 لتي تحتوي على مصابيح فلورسنت. دوائر اإلنارة ا •

الثالثية   -2 الفعالة  الخطوط  التعادل مساوية لنصف مساحة    األطوار، تكون مساحة مقطع موصل خط 

 حيث يكون التيار المار في خط التعادل صغير وال يستوجب موصل ذات مساحة كبيرة. 

 مبيرية للكابل:السعة األ

األ والسعة  الموصل  مقطع  مساحة  على  تعتمد  الهواء  مبيرية  )في  الكابل  تمديد  التربة    أو طريقة  في    أو في 

 (, وذلك بسبب اختالف التبادل الحراري بين الكابل والمنطقة المحيطة به. األنابيب

والجدول    وبالعكس،كان معدل طرد الحرارة اعلى من معدل توليد الحرارة يؤدي الى زيادة كفاءة الكابل    إذا

وبعمق    C 030ودرجة حرارة األرض    C 045ر درجة حرارة الهواء  يمثل تحمل الكابالت على اعتبا  أدناه

90 cm . 

مساحة مقطع  
الموصل  

)2mm( 

قياس الموصل  
 األسالكبعدد 

 (mm)والقطر 

مفردة  أسالك
  أنابيبداخل 

(Ampere) 

كابالت ضغط 
واطئ تحت  

األرض  
(Ampere) 

كابالت ضغط 
واطئ سطحية 
(Ampere) 

كابالت ضغط 
عالي سطحية 
(Ampere) 

1 7/0.42 8 20 12 - 
1.5 7/0.52 10 23 15 - 
2.5 7/0.67 14 30 20 - 
4 7/0.85 17 39 27 - 
6 7/1.04 23 50 34 - 

10 7/1.34 31 66 46 35 

16 7/1.69 42 87 57 46 

25 7/2.12 57 111 81 59 

35 7/2.5 71 137 100 73 

50 19/1.83 91 162 124 89 

70 19/2.16 - 197 152 108 

92 19/2.52 - 232 180 130 

120 37/2.03 - 272 210 150 

150 37/2.27 - 312 241 173 

185 37/2.52 - 354 272 190 



240 61/2.24 - 487 317 227 

300 61/2.5 - 497 360 257 

 

 : Cable designتصميم الكابالت 

 اعتمادا على: يتم تصميم الكابالت 

 مبيرية للكابل. السعة األ -1

 هبوط الجهد.  -2

 مقدار تيارات القصر.  -3

 مبيرية للكابل:السعة األ

 ومن ثم مساحة مقطع موصالته بالطرق التالية:  الكابل يتم حساب تيار 

 ومن العالقة التالية:  (LI)يتم حساب تيار الحمل  -1

𝐼𝐿 = (𝑘𝑉𝐴) ∗ 1.5 

 التالية:  يتم حساب تيار قاطع الدورة من العالقة -2

𝐼𝐶.𝐵 = 𝐼𝐿 ∗ 1.25 

حسب المواصفات    %25بمقدار    LIتيار الحمل  اعلى من    C.BIيكون تيار القاطع    أنمالحظة: يجب   

 . (S.F)وتسمى بمعامل األمان   العالمية، 

 يتم حساب تيار الكابل من العالقة التالية:  -3

𝐼𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝐼𝐶.𝐵 (𝐷. 𝐹)⁄  

 : Derating factor (D.F) معامل تصحيح التيار

وكذلك    األرض، درجة الحرارة تحت    أوعلى درجة حرارة الهواء    يعتمد)معامل تصحيح الحمل المقنن(, وهذا  

 على طريقة دفن الكابالت وعمق الدفن باإلضافة الى المقاومة النوعية للتربة. 

  

 جدول معامل تصحيح الحمل المقنن في الهواء 

 

 C 025 030 035 040 045 050 055)0(درجة حرارة الهواء  

 PVC 1.22 1.15 1.08 1 0.95 0.82 0.71كابالت  

 XLPE 1.14 1.1 1.05 1 0.9 0.89 0.84كابالت  



C.B = 80 A CSA = ?
حمل

3-ph
40 kVA

 

 

𝐼𝐿 = 40 ∗ 1.5 = 60 𝐴                                                    1.5 ∗ 𝑘𝑉𝐴 = 𝐼𝐿 

𝐼𝐶.𝐵 = 60 ∗ 1.25 = 75 𝐴                                               𝑆. 𝐹 = 𝐼𝐿 = 𝐼𝐶.𝐵 

 . A 80ذات تيار  C.Bيتم اختيار 

𝐼𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝐼𝐶.𝐵 / 𝐷. 𝐹 

𝐷. 𝐹 = 0.82 

𝐼𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 80/0.82 = 97.5 𝐴 

الكابل   تيار  إيجاد  جداول  cableIبعد  من  الكابل  مقطع  مساحة  إيجاد  يتم  الرقم      الكابالت، ,  بان  نالحظ  حيث 

97.5 A    فيتم اختيار الرقم األعلى    سطحية،   واطئ في حقل كابالت ضغط    100و    81واقع بين الرقمين

هي  (100) الكابل  مقطع  مساحة  بان  نرى  حيث  الكابل  مقطع  مساحة  نالحظ  ثم   ,2mm 35   كابل       )أي 
2mm 3*35 2 أوmm 4*35 .) 

 معامل تصحيح عدد الكابالت المتجاورة: 

وجود الكابالت جنب بعضها يؤثر على قيمة   إنحيث   المتجاورة، يجب استخدام معامل تصحيح لعدد الكابالت  

 من مرور التيار في الكابالت.  الناتجةكابل بسبب الحرارة التيار الذي يتحمله ال

 جدول معمل التصحيح للكابالت المتجاورة.

 
 عدد الكابالت المتجاورة 

 9من  أكثر 8-6 4-5 3 2

 0.7 0.72 0.75 0.78 0.85 أفقيةمعامل التصحيح لكابالت 

 0.66 0.86 0.7 0.73 0.8 معامل التصحيح لكابالت راسية 

 

 :يأنواع الكابالت في النظام اإلنكليز

 : (V.R.T)كابالت ذات عازل مطاطي مقسى  -1

بمرونة   في    عالية، تمتاز  يستخدم  واقي  كعازل  قطني  بنسيج  الخارج  من  الكابل   األحجامويحاط 

 الصغيرة. 



 : (T.R.S)كابالت ذات الغالف المطاطي المتين  -2

ويمكن استخدامه   الماء،يكون العازل من المطاط القوي )مطاط سيليكوني(, يمتاز بمقاومة عالية ضد  

 في األماكن ذات الرطوبة العالية. 

 : (PVC)كلوريد  فينيل كابالت بولي  -3

البالستك   من  العازل  الحرارة    يتأثر انه    إال,  PVCيكون  ودرجات  جداً  الواطئة  الحرارة  بدرجات 

 .C 070األعلى من 

 : (M.I.M)كابالت ذات مواد العزل المتعدد  -4

  المغنيسيوم بمادة أوكسيد    ةاألنبوبوالذي يكون عبارة عن أنبوب معدني توضع بداخله الموصالت وتمال  

ف  ويغل الميكانيكية، سلك معدني لزيادة القوة   األنبوبويلف حول   مسحوق، العازلة وتكون على شكل 

 يلي: وتمتاز بما , PVCمن الخارج بعازل 

 غير قابل لالشتعال.  •

 الزيوت.  أوبالرطوبة  يتأثرال  •

 متانة ميكانيكية عالية.  •

 (. C 080من  أكبريتحمل درجات حرارة عالية ) •

 تحمل عالي للتيار.  •

 : (P.I.L)كابالت ورقية ذات غالف رصاصي  -5

 حيث يتكون الكابل من: 

 األلومنيوم.   أوموصالت نحاس  •

 الموصالت بطبقات. يكون العازل ورق مشبع بالزيت يلف حول  •

 للكابل.  كأرضيويستخدم   الماء، غالف من الرصاص لمنع تسريب  •

 طبقة من الورق المطلي بالقار.  •

 طبقة تسليح على شكل شرائط تلف نصف على نصف حول الكابل.  •

 طبقة خارجية من خيوط الجوت المشبعة بمادة القار.  •

 

  



 األسبوع الخامس 

  



 الكهربائية :طرق مد الكابالت 

 بالت بطرق مختلفة حسب طبيعة االستخدام والمكان ومن اهم الطرق هي: ايتم مد الك

 والجدران: األعمدةمد على  -1

 في تأسيس المعامل والمنازل.  وأحيانا   الضيقة،  واألحياء  األزقةتستخدم هذه الطريقة في 

 دفن مباشر في األرض:  -2

  (cm 100-70)ابل على عمود يتراوح ما بين  حيث يدفن الك  التنفيذ،   وسهلةوهي طريقة رخيصة  

 كالمعسكرات مثالً.  األغلبوتستخدم في المواقع الواقعة خارج المدن على  األرض، في 

 سبستية: األ أو (PVC)بالستيكية   أنابيبمد داخل  -3

وتستخدم هذه الطريقة    األرض، الكابل من المصدر الى الحمل داخل أنبوب يدفن تحت    إمرارحيث يتم  

 ازل والمعامل. في المن

وكذلك إمكانية إضافة كابالت    العطل، من مميزات هذه الطريقة إمكانية استبدال الكابل في حالة حدوث  

 أخرى مستقبال. 

 مد داخل قنوات أرضية:  -4

  الخارجية والداخلية معا في قنوات   التأسيساتتستخدم هذه الطريقة في المعامل الكبيرة حيث يتم وضع  

 مشيدة لهذا الغرض. 

حيث يتم بناء جوانب القناة بالطابوق    القنوات،وتعتبر طريقة مكلفة الحتياجها الى أعمال مدنية إلنشاء  

 معدنية سميكة.  بألواحاو األسمنت وتغطى من األعلى 

 : Cable Trayمد على حوامل الكابالت  -5

وتستخدم في المختبرات    الجدران، مثبتة على    أو وتكون عبارة عن حوامل معدنية معلقة في السقف  

 والمعامل وغرف المكائن. 

 : Service Shaftمد داخل قنوات الخدمة العامة  -6

وتستخدم في إيصال الكهرباء الى لوحات    القفاص ويتم تثبيت الكابالت على جدران القناة بواسطة  

 ات السكنية. التوزيع في العمار

 من الحد المسموح به: أصغرمقطع مساوئ اختيار مساحة 

لذا فان اختيار    الحمل، الكابالت )مساحة مقطع الموصالت( بحيث تتناسب مع مقدار تيار    أحجاميتم اختيار  

 ال تتناسب مع الحمل يؤدي الى:  أحجامكابالت ذات 

 زيادة المفاقيد في الجهد.  -1

 الكابل. زيادة درجة حرارة  -2



 تلف العازل.  -3

 حدوث قصر بين الموصالت وتلفها.  -4

 الكابالت الكهربائية وطرق تحديدها:  أعطال

 المحتملة في الكابل هي:  أعطالمن اهم 

 لجميع الموصالت.  أوحدوث قطع لبعض الموصالت  -1

 قصر بين الموصالت.  أوحدوث تماس  -2

 قصر بين الموصالت واألرض.  أوحدوث تماس  -3

الميكانيكية  تحدث هذه األعطال بس قوية    أوبب اإلصابة  الكابل لضربات  العازل    نتيجة  أوتعرض  الحتراق 

 زيوت في التربة.  أو بسبب وجود مواد كيمياويات   أوبسبب االختيار الخاطئ للكابل 

 طرق تحديد نوع العطل في الكابالت: 

 يتم تحديد نوع العطل باستخدام أجهزة القياس التالية: 

 ميتر لتحديد القطع في الموصالت. واستخدام جهاز اال -1

 شرارة في موقع القطع ومن ثم حرق العازل لتحديد مكان القطع.  إلحداثتسليط فولتية عالية  -2

 لكترونية خاصة. إاستخدام أجهزة كشف  -3

 . القصر أولكشف عن حاالت التماس   Magger رك استخدام جهاز المي -4

 الكهربائية: طرق تحديد موقع )مكان( الفصل في الكابالت 

 . Murray loop testاختبار موري  -1

 . Fall of potential testاختبار سقوط الجهد   -2

 . Capacity testاختبار السعة  -3

  األرضي،يستخدم اختبار موري واختبار سقوط الجهد لغرض تحديد مكان العطل في حاالت القصر والتماس  

 الت القطع. بينما يستخدم اختبار السعة لغرض تحديد مكان العطل في حا

 : Murray loop testاختبار موري  

مقاومة متغيرة ذات طرف وسطي منزلق وتكون هذه المقاومة بشكل مسطرة مترية  جهاز موري عبارة عن  

  جلفانوميتر , باإلضافة الى وجود جهاز Sويرمز لها بالرمز   m 1وطولها متر واحد  mmمدرجة بالميليمتر  

G . 



حدث له تماس   األخرواحد موصالته بحالة جيدة بينما الموصل   L (m) طوله لو فرضنا انه لدينا كابل ثنائي 

 فيتم تحديد العطل بالطريقة التالية:  الكابل،من طرف  X (m)مع األرض في نقطة تبعد بمقدار 

 نهايات الكابل.  أحدموصالت الكابل بدائرة قصر من  أطراف ربط  -1

 . األخرمن موصالت الكابل من الطرف  Sالمسطرة المترية  أطراف ربط  -2

 المسطرة المترية )على التوازي(.  أطرافمع  الجلفانوميتر يتم ربط جهاز  -3

الى الطرف المنزلق للمسطرة المترية عن طريق الطرف السالب    (V 12 – 6)  يتم ربط جهاز بطارية  -4

 . on/offوالطرف الموجب الى األرض عن طريق مفتاح  متغيرة، للبطارية من خالل مقاومة 

 صفر.  الجلفانوميترتصبح قراءة   أن, وقم بتغير الطرف المنزلق الى onضع المفتاح على وضع  -5

 . rاقرأ على المسطرة موضع الطرف المنزلق  -6

 من العالقة التالية :  Xيتم تحديد قيمة 

𝑋 =
𝑟 ∗ 2𝐿

𝑆
 

 

G

L

X

S

r6 – 12 V

ON/OFF

موصل

S.Cدائرة قصر 

موصل

 

 

 

فان االختبار في هذه الحالة يتم عن طريق   األرض، التماس حدث لجميع موصالت الكابل مع    أنلو فرضنا  

 كابل سليم بنفس مواصفات الكابل المعطوب من حيث الطول ومساحة المقطع.  أو أخرموصل 



بدائرة قصر   السليم  الموصل  المعطوب مع  الكابل  نهاية  يتم ربط  يتم ربط    S.Cحيث  الجهة األخرى  ومن 

  األخر مع الطرف    األخرعلى التوازي مع طرف الكابل المعطوب    الجلفانوميترالمترية مع جهاز    المسطرة

 االختبار بنفس الطريقة السابقة. إجراءويتم   السليم، للموصل  

االختبار باستخدام أي موصل    إجراءيمكن    المعطوب،موصل سليم بنفس مواصفات الكابل    أو لم يتوفر كابل    إذا

ابل المعطوب من حيث الطول ومساحة المقطع(, ولكن يجب حساب الطول المكافئ في  )يختلف عن الك  أخر

 هذه الحالة. 

 

  



 األسبوع السادس 

  



 : Fall of potential testاختبار سقوط الجهد 

لو فرضنا انه لدينا كابل ثنائي وحدث فيه تماس بين موصالته ولمعرفة مكان التماس عن طريق اختبار سقوط  

 كما في الشكل التالي:  أخر الجهد يتم عن طريق موصل 

 

V

L

X

6 – 12 V

ON/OFF

موصل سليم

S.Cدائرة قصر 

موصل معطوب

A

Pالطرف  Qالطرف 

 

 

 

 

 حيث يتم االختبار بالشكل التالي: 

 السليم.  األخر  الموصالت المقصورة والموصل أحدربط دائرة قصر بين  -1

      ويتم قياس الجهد والتيار من طرف الكابل األول   أعاله، ربط أجهزة قياس وبطارية كما في الشكل   -2

 .PIو  PV(, ولتكن القيم هي P)الطرف 

في   P( وتكون دائرة القصر من الطرف Q)الطرف   األخريتم إعادة ربط أجهزة القياس من الطرف  -3

 هذه الحالة. 

 . QIو  QVولتكن  Qتقاس قيمة الجهد والتيار من الطرف   -4

 من العالقة التالية:  Xيتم حساب قيمة  



𝑋 =
(𝑉𝑃 ∗ 𝐼𝑄) ∗ 𝐿

(𝑉𝑃 ∗ 𝐼𝑄) + (𝑉𝑄 ∗ 𝐼𝑃)
 

 : Capacity testاختبار السعة 

حيث يتم مقارنة شحنة الموصل المقطوع مع شحنة    الموصل،يستخدم اختبار السعة لتحديد مكان القطع في  

 الموصل السليم. 

 يكون االختبار كما في الشكل التالي: 

 مقطوع.  P Qسليم والموصل  R Mوفيه الموصل   L (m) فرضنا انه لدينا كابل طوله لو

 

G

L

X

موصل سليم

قطع

R M

PQ

1

2

مفتاح شحنمفتاح تحويل

 

 

 

(, حيث يتم وضع مفتاح التحويل على  1مع    P( و )  2مع    R)  الكابل مع مفتاح التحويل    أطرافيتم ربط  

عن طريق    (sec 10)لمدو قصيرة    P Qويضغط على مفتاح الشحن حيث يتم شحن الموصل    1الوضع  

حيث يتم تفريغ الشحنة الى األرض عن طريق جهاز    الشحن، , ثم يغير وضع مفتاح  Pالبطارية الى النقطة  

 . (a)الجهاز(. ولتكن قيمة القراءة  قراءة س ويسجل انحراف مؤشر الجهاز )القيا

  R M, وبضغط مفتاح الشحن حيث يتم في هذه الحالة شحن الموصل  2يوضع مفتاح التحويل على الوضع  

  الحالة،في هذه    الجلفانوميترجهاز    قراءةثم تفرغ شحنة الموصل الى األرض ويسجل    (sec 10)لمدة قصيرة  

 تكون: Xفان قيمة  ,(b) ةالقراء ولتكن قيمة 

𝑋 = 𝐿 ∗
𝑎

𝑏
        (𝑚) 

, فاذا كانت قراءة  Qوالطرف    Pاالختبار من الطرف    إجراء , فيتم  P Qو    R Mكال الموصلين    ناذا كا  أما

 : Xفان قيمة  ,(b)هي   Qومن الطرف  (a)هي   Pمن الطرف  الجلفانوميتر

𝑋 = 𝐿 ∗
𝑎

(𝑎 + 𝑏)
         (𝑚) 



 

  السابع   األسبوع 



 الفصل الثاني 

 الصناعية: التأسيساتمعدات الحماية في  

الغير   العمل  الكهربائية من حاالت  الحماية لحماية األجهزة والمحركات  مثل زيادة    طبيعية،تستخدم معدت 

 باإلضافة الى الحماية الطورية.   المصدر، انخفاض جهد   أوزيادة  أرضي،تماس   القصر، تيارات   الحمل، 

 المختلفة.  بأنواعهات مرحال وال  الكهربائية، قواقع الدورة   المصهرات،ومن اهم عناصر الحماية هي 

 : Fusesالمصهرات 

القصر وزيادة  المصهرتعتبر   تيارات  من  الكهربائية  األجهزة  لحماية  ابسط وسيلة  يتكون    الحمل، ات  حيث 

عن  المصهر ينصهر  معدني  الدائرة  من سلك  ويقطع  السلك  لهذا  المحددة  القيمة  فيه  المار  التيار  يتجاوز  دما 

  التأثير مبني على    المصهرعمل    ومبدأ  حمايتها، بالتوالي مع األجهزة التي يراد    المصهرويربط    الكهربائية، 

 . المصهرالحراري للتيار المار في عنصر 

Fuse

جهاز 

كهربائي
V

L

N
 

 

 

 : مصهرالتيار المقنن لل

 ينصهر العنصر.  أناقصى تيار يتحمله عنصر المصهر لوقت غير محدود دون 

 تيار االنصهار:

 هو تيار الذي يؤدي الى انصهار عنصر المصهر. 

 عنصر المصهر: 

 يصمم لينصهر ويقطع الدائرة عندما يمر خالله تيار اعلى من التيار المقنن.  المصهر هو ذلك الجزء من 



, حيث انه يحمي الدوائر الكهربائية من األعطال, لكنه يختلف  (C.B)في وظيفته قاطع الدورة   المصهر يشابه  

 عن القاطع بما يلي: 

 سعرا من جميع قواطع الدورة.  أرخص ات المصهر -1

 الفصل. من القواطع في   أسرعات المصهر -2

مر فيه تيار اعلى من تيار القصر   إذا إالقواطع الدورة ال يبدل  أما عطل،بعد كل   المصهريتم تغيير  -3

 المصمم له واحترق. 

 ات: المصهرعوامل اختيار 

 الجهد المقنن. -1

 التيار المقنن.  -2

 طبيعة االستخدام. -3

 ات المستخدمة في الحماية: المصهرأنواع 

 (. Semi-enclosed fuseات القابلة للتسليك )شبه مغلق المصهر -1

 (. Cartridge fuse (C.F)) الخرطوشة  األنبوبيةات المصهر -2

 .High Rupture Capacity (H.R.C)ات ذات سعة القطع العالية المصهر -3

 . aM-type fuses (aM)ات نوع المصهر -4

 : (R.F)ات القابلة للتسليك المصهر

ومساحة   السلك  طول  على  يعتمد  السلك  انصهار  وتيار  نحاسي  سلك  من  المصهر  عنصر    مقطعه،يتكون 

 ويستخدم في الجهود الواطئة. 

 المحاسن:

 رخيص الثمن.  -1

 سهولة استبدال عنصر المصهر في حالة انصهاره.  -2

 العيوب:  أو  المساوئ

 

 عنصر المصهر بسبب الحرارة والرطوبة.  تأكسد -1

 ذو مواصفات مختلفة. أخرعنصر سهولة استبدال عنصر ب -2

 ال يستخدم لحماية المحركات الكهربائية.  -3



 : (C.F) األنبوبيةات المصهر

بالرمل السيليكوني الذي يساعد على   مملؤة  واألسطوانة  المصهر، أسطوانة خزفية وبداخلها عنصر  يتكون من  

ات القابلة للتسليك وهو  إطفاء القوس الكهربائي الناتج من انصهار العنصر. وتغطي بعض مساوئ المصهر

 وتستخدم في دوائر الجهد الواطئ.  المصهر، عنصر  تأكسد

 المحاسن:

 . المصهرإمكانية استبدال عنصر  -1

 .للتأكسدعنصر المصهر غير قابل  -2

 سرعة إطفاء القوس الكهربائي بسبب وجود الرمل السيليكوني.  -3

 العيوب:  أو المساوئ 

 الكهربائية. ال تستخدم في حماية المحركات 

 : (H.R.C)ات ذات سعة القطع العالية المصهر

والذي يتكون عبارة عن سلك رفيع   المصهرمكعب من الخزف الجيد وبداخلها عنصر  أوتتكون من أسطوانة 

يتحمل هذا النوع تيارات قصر عالية    السيليكوني، وتمتلئ األسطوانة بالرمل    الخالص، رقيق من الفضة    أو

 ويكون في الغالب مزود بمبين للعطل. 

 تستخدم في حماية محوالت القدرة الكهربائية من تيارات القصر العالية. 

 : (aM) نوع اتالمصهر

مع وجود الرمل السيليكوني وفي الغالب   المصهر مكعب من الخزف وبداخلها عنصر  أو تتكون من أسطوانة 

(   الصناعية )مثل المحركات الكهربائية والمحوالت الكهربائية  األحمال ين للعطل وتستخدم في  تحتوي على مب

 . (S.C)من دوائر القصر  لحمايتها

 ات:المصهرالقيم القياسية لتيارات 

10 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 320 

– 400 – 630 – 800 – 1000 – 1250 A 

 :مصهرحساب التيار المقنن لل

 . )LI(حساب تيار الحمل  أوالً يتم  -1

 من العالقة:  )FI(  المصهريتم حساب تيار  -2

𝐼𝐹 = 1.25 ∗ 𝐼𝐿 



المحسوب من المعادلة أعاله ضمن القيم القياسية يتم اختيار فيوز ذا قيمة قياسية اعلى    )FI(لم يكن    إذا -3

 من المحسوبة.

 :Circuit Breaker (C.B)قواطع الدورة الكهربائية 

الغرض منها هو السيطرة على القدرة الكهربائية وقطعها    الكهربائية، تعتبر اهم أجهزة الحماية في المنظومة  

 ويمكن إعادة القاطع الى العمل بعد زوال العطل.  قصر، تيار  أوالة مرور تيار عالي في ح آليةبصورة 

يعمل القاطع كمصهر و كمفتاح    العطل، في عدم الحاجة الى تبديله في حالة حدوث    المصهريختلف القاطع عن  

 في نفس الوقت. 

 تركيب القاطع الكهربائي: 

 موصلية عالية. المالمسات الثابتة: تصنع من مادة ذات  -1

وتعمل على الوصل المباشر بين المصدر    عالية، المالمسات المتحركة: وتصنع من مادة ذات موصلية   -2

 العمل.  أثناءالكهربائي والحمل 

ملف   -3 حوله  يوضع  حديدي  قلب  الميكانيكي:  المالمسات    مغناطيسي، الجزء  بحركة  التحكم  وظيفته 

 المتحركة. 

وظيفته إعطاء أوامر الفصل للجزء    مغناطيسي، ملف    أوربائي  الجزء الكهربائي: عبارة عن محرك كه -4

 الميكانيكي. 

العازل بين األقطاب: حاجز يمنع حدوث التماس بسبب الشرار الكهربائي ونوع العازل يعتمد على   -5

 شدة التيار خالل القاطع. 

 مالحظة:

المسات للشرارة  مالفصل والتوصيل لتقليل زمن تعرض ال أثناءالمسات سريعة جدا متكون حركة ال أن يجب 

 للتلف. المالمسات المسات الن الحرارة التي تولدها الشرارة ستعرض مفتح ال أوالناتجة من غلق 

 

  



 األسبوع الثامن 

  



 

 العمل: مبدأأنواع قواطع الدورة الكهربائية اعتمادا على 

 : Thermal over loadقواطع دورة ذات الفصل الحراري  -1

يحتوي القاطع على عناصر حرارية ثنائية المعدن   للتيارات،الحراري    التأثيرتعتمد في عملها على  

وعندما يزداد التيار    الحرارية، تيار الحمل يمر خالل العناصر    التغذية، تربط على التوالي مع خطوط  

هذا    معين، تجاه  حدوث قصر تسخن العناصر الحرارية وتنحني با  أوعن حد معين بسبب زيادة الحمل  

االنحناء يكون بسبب التمدد الحراري والذي يؤدي الى دفع عتلة صغيرة تعمل على تشغيل ميكانيكية  

 . ONالفصل للقاطع عندما يكون على وضع التشغيل 

 

المصدر

الحمل

شريط الثنائي 

المعدن

نقطة التالمس

سلك 

للتسخين

 

 

 

تستخدم قواطع الدورة ذات الفصل الحراري لحماية األجهزة )المحركات( من زيادة التيار بسبب زيادة  

 ويتم معايرة القاطع على التيار المطلوب للمحرك.  قصر،حدوث  أوانخفاض الجهد  أوالحمل 

 : Magnetic Protectionقواطع دورة ذات فصل مغناطيسي  -2

حيث يتكون من قلب حديدي يوضع حوله ملف    للتيارات، سي  المغناطي  التأثيرتعتمد في عملها على  

مما يؤدي الى مغنطة القلب    الحمل، من سلك سميك وعدد قليل من اللفات يمر خالل هذا الملف تيار  

قوة   على  المغناطيسي  الجذب  قوة  يتغلب  عندما  بقوة  عتلة صغيرة  على جذب  يعمل  الذي  الحديدي 

الفصل للقاطع عندما    ةميكانيكية والتي تعمل على تشغيل  النابض الذي يسيطر على العتلة الصغير

 . ONيكون في وضع التشغيل 

 . (S.C)القصر  أوويستخدم لحماية األجهزة من زيادة الحمل 



 

الحملالمصدر

تالمس مغلق

عنصر مغناطيسي

تالمس مفتوح

الحملالمصدر

(a) (b)
 

 

 : .Thermal magnetic C.Bقواطع دورة ذات الفصل الحراري المغناطيسي  -3

  القصر،حراري من زيادة الحمل ومغناطيسي من دوائر    فصل، في هذا النوع من القواطع يوجد نظامي  

 ويتم معايرة نظامي الفصل عن طريق منظمات موجودة على واجهة القاطع. 

 

الحملالمصدر

تالمس مغلق

عنصر مغناطيسي

عنصر ثنائي 

المعدن

تالمس مفتوح

الحملالمصدر

(a) (b)
 

 



 

 مواصفات القواطع الكهربائية:

 :rI( Rated current(التيار المقنن  -1

باستمرار دون   القاطع  يمر خالل  للتيار  قيمة  الى فصل    أن اقصى  قيم    القاطع، يؤدي مروره  وهي 

 : (A)قياسية 

6 – 10 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 

400 – 630 – 800 – 1000 – 1250 – 1600 – 2000 – 2500 – 3200 – 4000 – 5000 – 
6300 (A) 

 :S.CI( circuit current Short(تيار القصر  -2

وزمنها قصير جداً   جداً،وهي قيم عالية   يحترق،  أنيتحمله القاطع دورن  أناقصى قيمة للتيار يمكن 

 معدودة.  يلثوان

 :  (kA)القيم القياسية  وأشهر

3 – 6 – 10 – 15 – 22 – 35 – 50 – 75 – 80 – 100 (kA) 

 دوائر الجهد المنخفض : مخطط عمل قواطع الدورة في 

الفصل الحراري 

زمن فصل بطيء
الفصل المغناطيسي 

زمن فصل سريع

Icu.IS.CIr

100%

60

1

0.1

0.01 (A)التيار 

(Sec)الزمن 

 

rI  .التيار المقنن للقاطع = 

C.SI  .تيار القصر للقاطع = 

C.UI  .اقصى تيار قصر للقاطع = 



 قواطع الدورة الكهربائية المستخدمة في الجهد الواطئ: مميزات 

 زمن فصل قصير جداً عند حدوث العطل.  -1

 ل. تفتح جميع األقطاب عند حدوث العط  -2

 الى العمل بعد زوال العطل.  إعادتهايمكن  -3

 يمكن استخدامها كمفتاح سيطرة للدائرة )مفتاح رئيسي(.  -4

 يعطي بيان واضح بأن الدائرة قد قطعت.  -5

 

 

  



 األسبوع التاسع 

  



 تصنيف قواطع الدورة الكهربائية المستخدمة في الجهد الواطئ: 

 الجهد الواطئ الى ثالث أنواع رئيسية: تصنف قواطع الدورة الهوائية المستخدمة في 

 : Miniature C.B (MCB)قواطع الدورة المنمنمة  -1

مع سعة قطع تصل الى    أقطاب(  4و    3و    2و    1حيث يوجد )  أقطاب بعدة    MCBتصنع قواطع  

(10 kA) وتيار مقنن يتراوح من ,(125 – 10 A)  1كما في الجدول رقم  قياسية، بقيم . 

 إلضاءة والتوزيع الثانوي ودوائر السيطرة. وتستخدم في حماية دوائر ا

 : Moulded case C.B (MCCB)قواطع الدورة المصبوبة  -2

مع سعة    القاطع، مشتركة واحد لعمل    يدهمع وجود    أقطابأربعة    أوبثالثة    MCCBتصنع قواطع  

 . 1, كما في الجدول رقم (A 1600 – 16)وتيار مقنن يتراوح بين   (kA 50)قطع عالية تصل الى  

 والمفاتيح السعوية.   اإلنارةمنظومة توزيع    الثانوية، وتستخدم في دوائر الحماية للمحركات والمحوالت  

 :  Air C.B (ACB)قواطع الدورة الهوائية  -3

قواطع   يتراوح    (ACB)تصنع  مقنن  الى   (A 6300 – 630)بتيار  تصل  عالية  قطع  سعة         مع 

(100 kA)  .وتعمل في دوائر الجهد المنخفض 

 جهد العمل لقواطع الدورة الكهربائية:

 ( (ph / 380 V-3) ثالثي الطور   أو  (ph / 220 V-1)الطور  أحادي) : جهد منخفض 

MCB , MCCB , ACB 

 (ph / 3.3 kV – 6.6 kV – 11 kV – 22 kV-3)جهد متوسط : )ثالثي الطور 

 Vacuum – SF6مفرغ 

 (ph / 132 kV – 220 kV – 500 kV-3)جهد عالي : )ثالثي الطور 

SF6  –   زيتيOil 

 : Safety factorعامل األمان 

 E.C (25% Overload ) ات وقواطع الدورة( المصهر)يستخدم في 

IEC (20% Overload ) 

NEC (10% Overload ) 

 

 



 كيفية اختيار نوع وتيار قاطع الدورة: 

 من العالقات التالية:  )LI(يتم حساب التيار المقنن للحمل  -1

 S (kVA) LI * 1.5 =              الثالثية الطور  األحمال في الدوائر ذات 

LI  ,تيار الحمل =S  القدرة الظاهرية للحمل بوحدة =)kVA(. 

 I = 4.5 * S (kVA)األحادية الطور               األحمالفي دوائر ذات 

 يتم حساب تيار القاطع من العالقة التالية :  -2

L= 1.25 * I L= S.F * I C.BI 

C.BI  ,تيار القاطع =  S.F  .معامل األمان = 

وكذلك  1لم يكن تيار القاطع من القيم القياسية للقواطع فيتم اختيار القيمة القياسية من الجدول رقم  إذا -3

 نوع القاطع. 

 الجهد المنخفض   \تيار المقنن لقواطع الدورة 
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 تصنيف قواطع الدورة الكهربائية المستخدمة في الجهد المتوسط والعالي: 

تصنف قواطع الدورة المستخدمة في الجهد المتوسط والعالي حسب نوع الوسط المستخدمة في إزالة القوس  

 الكهربائي وهي: 

 : Oil C.Bقواطع الدورة الزيتية  -1

 يستخدم الزيت كوسط إلزالة القوس الكهربائي. حيث 

 : Air Blast C.Bقواطع الدورة الهوائية )بدفع الهواء(  -2

 حيث يستخدم الهواء المضغوط ضغطا عاليا إلزالة القوس الكهربائي. 

 : Sulfur Hexafluoride C.B (SF6)قواطع الدورة ذات سادس فلوريد الكبريت  -3

 كوسط إلزالة القوس الكهربائي.  SF6حيث يستخدم غاز 

 :Vacuum C.Bقواطع الدورة المفرغة  -4

 حيث يستخدم الفراغ كوسط إلزالة القوس الكهربائي. 

 



 ؟ أدناهمثال : احسب تيار القاطع والقاطع المناسب للحمل 

C.B حمل

3-ph 50 Hz
50 kVA

 

= 1.5 * 5 (kVA) = 1.5 * 50 =75 A LI 

= 94 A = 1.25 * 75 L= S.F * IC.B I 

( فيتم اختيار قاطع دورة:  100و    80ولكن يوجد )  ،   A 94يوجد قاطع دورة بتيار    ال  1من الجدول رقم  

(ICB = 100)  إماويكون MCB أو MCCB . 

 : 2مثال 

 :  أدناهاحسب تيار القاطع المناسب للحمل  

 ؟ kVA 140الحمل ثالثي الطور قدرته 

 الحل: 

= 1.5 * S (kVA) = 1.5 * 140 = 210 A LI 

= 1.25 * 210 = 262.5 A L= S.F * IC.B I 

 400 → 262.5 ← 250          من القيم القياسية :

 .MCCBويكون   (250)قريب من  ألنه (A 250)فنختار قاطع دورة 

 : 3مثال 

 . (kVA 160)قدرته  األطواراحسب تيار القاطع والقاطع المناسب لحمل ثالثي   

 الحل: 

= 1.5 * S = 1.5 * 160 = 240 A LI 

= 1.25 * 240 = 300 A L= S.F * IC.B I 

 400 → 300 ← 250 :     من القيم القياسية

على    r(I(حيث يتم وضع مؤشرا لتيار المقنن    (A 400)قابل للتنظيم ذو تيار    MCCBنختار قاطع دورة  

 .A)= 400 * C.B ( I 300 = 0.75فيكون تيار القاطع   0.75الرقم 

 



 :Adjustable C.Bقواطع الدورة القابلة للتنظيم 

 قواطع الدورة القابلة للتنظيم يستخدم فيها منظمات لتيار الحماية الحرارية وتيار الحماية المغناطيسية. 

 

 شكل يبين منظمات قواطع الدورة

nI  .اقصى تيار = 

rI  .)تيار الفصل الحراري )في حالة زيادة الحمل = 

mI  .)تيار الفصل المغناطيسي )في حالة القصر = 

 A  =nI 400 أنيعني  A 400فمثال قاطع دورة  

 rIفان  )0.7(على الرقم  rIبعدة قيم فعند وضع المؤشر  rIيمكن تنظيم تيار الفصل الحراري 

= 0.7 * 400 = 280 A n= 0.7 * Ir I 

 . ) A –160 400(من  rIحيث يمكن تنظيم الفصل الحراري 

 :mIمثال فان قيمة  8على الرقم  mIفعند وضع المؤشر  قيم،بعدة  mIالفصل المغناطيسي ويمكن تنظيم تيار 

= 8 * 280 = 2240 A = 2.24 kA r= 8 * I mI 

الختيار قيمة   أكبروهذا التدرج وظيفته انه يعطي مساحة  oIبعض القواطع تحتوي على تدريج ثالث يرمز له 

, يمكن تنظيم  )A nI 630 =(فعلى سبيل المثال التيار التشغيلي المقنن لقاطع هو  ,  rIتيار الفصل الحراري  

 . ) A –255 630( من: rIالتيار 

 

 A nI 630 =مثال : 

oI 

= 0.8 * 630 = 504 A n= 0.8 * I oI 

1 .9 .8 .7 .63 .5 



rI 

= 0.9 * 504 = 454 A o= 0.9 * I rI 

mI 

= 5 * 454 = 2270 A = 2.27 kA r= 5 * I mI 

 .  A 454يصبح تيار الفصل الحراري  0.9على  rI والمؤشر 0.8على  oI المؤشرفعند وضع 

 . kA 2.27يصبح تيار الفصل المغناطيسي  5على  mIوعند وضع المؤشر 

 الجهد الواطئ \الدورة  مخطط كيفية اختيار نوع قاطع 

x9 x11 x5 x2

M
C

CB
10

0 
A

M
C

C
B

3ph - 380V – 50Hz

A
C

B

B.B

3ph - 380V – 50Hz – 15kV

light socket AC Power 
socket

3
x4

 m
m

2
M

C
B

  2
0

A

M
C

C
B

M
C

C
B

M
C

B
  2

0
A

M
C

B
  2

0
A

M
C

B
  2

0
A

3
x6

 m
m

2

3
x4

 m
m

2

3
x4

 m
m

2

 

 

وفيه كلما زاد تيار القاطع زاد زمن  المخطط، حيث نرى كيفية استخدام القواطع ومكان كل قاطع في 

 ويكون زمن الفصل للقواطع كما يلي:  الفصل، 

3 msec  →   زمن الفصل- MCB 

9 msec  →   زمن الفصل- MCCB 

30 msec  →    زمن الفصل - ACB 

  

1 .98 .95 .93 .9 .88 .85 .8 

10 8 6 5 4 3 2 



 

 األسبوع العاشر 

  



 :Earth leakage C.B (E.L.C.B or R.C.C.B)قواطع الدورة ضد التسرب األرضي 

عندما يزداد تيار التسرب عن قيمة   أوتوماتيكياً لفصل المصدر الكهربائي عن الحمل    أُعدتهي نظم حماية  

 يار بين األرض من قيمة محددة. عندما يزداد الجهد بين األجزاء الغير حاملة للت أو محددة، 

انه يتميز بوجود جزء إضافي للحماية من تسرب    إال االعتيادي،للقاطع  تكون قواطع التسرب األرضي مشابه  

  أو مبردة الهواء    أوهيكل األجهزة والمعدات مثل السخان الكهربائي    أو  اإلنسانالتيار الكهربائي الى جسم  

 المكائن المستعملة في الورش والمعامل والمختبرات. 

قواطع   التغذية عن  تعمل  على فصل مصدر  األرضي  الى    األحمالالتسرب  للتيار  تسرب  حالة حدوث  في 

المعدنية   الهياكل  مالمسة  عند  الكهربائية  الصدمة  حدوث  تمنع  وبذلك  والمعدات  لألجهزة  المعدنية  الهياكل 

وتيار الحمل    القصر، فر قواطع الدورة ضد التسرب األرضي حماية من تيار  تو  أنوبذلك يمكن    لألجهزة، 

 لذا مفيد جدا وبل من الضروري استعماله في الحماية.  المتسرب،باإلضافة الى حماية ضد التيار    الزائد، 

 القاعدة األساسية في الحماية ضد الصدمات الكهربائية: 

 كون بعيدة عن اليد.ت أنان األجزاء الفعالة )الحاملة للتيار( يجب 

 مستويات الحماية من الصدمة الكهربائية: 

 تحدث الصدمة الكهربائية بطريقتين هما: 

 تماس مباشر: عن طريق لمس األجزاء الفعالة المكشوفة بشكل مباشر.  -1

حامال للتيار    أصبحتماس غير مباشر: عن طريق لمس األجزاء غير فعالة )غير حاملة للتيار(, ولكنه   -2

 بسبب خلل فني في الجهاز.  أوضي بسبب عطل عر

 :أنواع التيار الزائد

 تزداد قيمة التيار المسحوب من المصدر الى األجهزة بسبب: 

 زيادة الحمل:  -1

 بسبب زيادة الحمل ولكنه ال يترك مسار الدائرة الكهربائية.   سليمة، يزداد التيار في دائرة 

 األعطال:  -2

وغالبا ما يترك مسار   العازل، بسبب انهيار    (S.C)كما في حالة القصر    العطل، يزداد التيار في حالة  

 ويؤدي الى ثالثة أنواع من األعطال :  الكهربائية، الدائرة 

 تماس طور مع خط التعادل.  •

 طور. تماس طور مع  •

 مع األرضي.  أكثر أوتماس طور  •



في تماس مباشر   اإلنسانومن الضروري استعمال مثل هذه القواطع في كافة الدوائر الكهربائية وحيثما يكون 

 . تأريضال يوجد فيها منظومة  التأسيسات أعمالمن قسم  إنخاصة و األجهزة، مع 

بحيث ال يفصل القاطع االعتيادي عندما    ، نسبياً مع األرض عالية    مقاومتهاولكن    تأريضوجود منظومة    أو

 تيار قليل نسبياً. يتسرب 

 يمكن استعمالها حتى وان لم تتوفر منظومة األرضي.  ELCBوقواطع 

 أنواع قواطع التسرب األرضي حسب نوع المصدر الكهربائي: 

 الطور.  أحاديقاطع تسرب ارضي  -1

 قاطع تسرب ارضي ثالثي الطور.  -2

 : الطور أحادي قاطع تسرب ارضي 

 . (N)مبدأ عملها مبني على مقارنة التيار في خط الفعال والتيار في خط التعادل 

 فاذا وصل الفرق بين تيار الخط الفعال وتيار الخط المتعادل الى قيمة معينة ومحددة تودي الى فصل القاطع. 
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هناك تسرب للتيار الى    إنفهذا يعني     )outI ≠ inI (كان    إذا  أما    )outI=  inI (كان    إذاتعتبر الحالة طبيعية  

 خارج الدائرة. 

 : األطوارالثالثية  ELCBقواطع الدورة 

 مبدأ عملها مبني على المقارنة بين تيارات الخطوط الثالثة الفعالة وبين خط التعادل. 
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 مديات تحسس قواطع التسرب األرضي: 

 :  NΔIتصنع معظم قواطع التسرب األرضي بحيث تتحسس تيار متسرب قيمته 

30 mA , 100 mA , 300 mA , 500 mA 

المتسرب   التيار  ذات  عالية    mA = NΔI 30فالقواطع  بحساسية  ذات    جداً، تتميز  القاطع    mA 100ويليه 

 وهكذا.  

 العمل الرئيسي لقواطع الدورة ضد التسرب األرضي: 

 الصدمة الكهربائية.  أخطار ن م اإلنسانحماية  -1

قاطع ذو تحسس   اختيار  المتسرب خالل    اإلنسانلحماية     )mAN ΔI 30 = (حيث يتم  التيار  من 

 الجسم الى األرض. 

Isetting =  تيار العمل  = Iin - Iout = 30 mA 

 حماية األجهزة والمعدات الكهربائية.  -2

 )mA) –= 100 N ΔI 500حيث يتم اختيار قاطع ذو تحسس 

Isetting = (500 – 100) = تيار العمل mA 

 لحماية األجهزة والمعدات الكهربائية.  mA) N Δ(I 300 =وغالبا ما يتم اختيار تيار عمل 

 أنواع قواطع الدورة ضد التسرب األرضي حسب طريقة العمل:

 الجهد. بتأثير تعمل   ELCBقواطع  -1

 التيار.  بتأثير تعمل   ELCBقواطع  -2

 



 

 الجهد:  بتأثيرالتي تعمل  ELCBقواطع 

الجهد تتحسس الخطأ مباشرة عن طريق الجهد الظاهر على الهياكل المعدنية لألجهزة    بتأثير القواطع التي تعمل  

  األرض،   دنية وكتلةحيث يعتمد القاطع في عمله على الجهد الموجود بين الهياكل المع  الكهربائية، والمعدات  

 وكذلك على مقارنة القطب األرضي. 

يحتوي القاطع على ملف فصل يربط بين األجزاء المعدنية والقطب األرضي فعند عدم وجود خطأ )تسرب  

  صفر،الجهد الظاهر على الهيكل المعدني  تيار من األجزاء الحاملة للتيار الى الهيكل المعدني للجهاز( يكون  

 خالل ملف الفصل ويبقى القاطع في حالة عمل. وال يوجد تيار مار 

ويؤدي الى مرور    المعدني، وعندما يحدث تسرب للتيار الى الهيكل المعدني يزداد الجهد الظاهر على الهيكل 

وعندما تصبح قيمة الجهد كافية لعمل ملف الفصل فانه يعمل    األرضي، تيار خالل ملف الفصل الى القطب  

المسات القاطع وفصل الحمل عن مصدر التغذية.  مللقاطع والتي تؤدي الى فتح  على تشغيل ميكانيكية العمل  

 (.  1)كما في الشكل رقم 

 ميكانيكية الفصل للقاطع. ويزود القاطع بمفتاح فحص وظيفته تحسس وجود المسار األرضي واختيار 

القاطع يعمل بشكل   أنوهذا يعني  للقاطع، عند الضغط على مفتاح الفحص يؤدي الى تشغيل ميكانيكية الفصل 

  األرضي أو جيد, وفي حالة عدم اشتغال القاطع نستدل على حالة عطل قد تكون بسبب زيادة مقاومة القطب  

 قطع السلك األرضي او خلل في القاطع نفسه. 
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 التيار: بتأثيرالتي تعمل  ELCBقواطع 

تعمل   التي  التسرب األرضي  قواطع  التيار    بتأثيرتعمل  الطور على مقارنة بين  الدوائر األحادية  التيار في 

حيث يتكون القاطع من قلب حديدي دائري الشكل يوجد عليه ملف ابتدائي   الحمل،الداخل والتيار الخارج من 

يربط مع الخط الفعال واألخر    أحدهما  السلك، مكون من جزئين لهما نفس عدد اللفات ونفس مساحة مقطع  

باتجاهين    المتعادل، يربط مع خط   التيار  فيهما  الفصل    متعاكسين، ويمر  ثانوي يربط مع ملف  ويوجد ملف 

 باإلضافة الى ملف فحص يربط في دائرة الفحص للقاطع.  للقاطع، 

ئي متساويان بالقيمة  في حالة عدم وجود تسرب للتيار يكون الفيض المغناطيسي الناتج عن جزئي الملف االبتدا

ق.د.ك. محتثة في الملف الثانوي    دال توجأي    صفر،بالقلب الحديدي  متعاكسان باالتجاه فتصبح محصلة الفيض  

  قيمة،تكون محصلة الفيض في القلب الحديدي لها    للتيار،فيبقى القاطع في حالة عمل. وعند حدوث تسرب  

تيار في ملف الفصل الذي    إمراروالتي تؤدي الى    وهذا الفيض يؤدي الى حث ق.د.ك. في الملف الثانوي 

 . 2كما في الشكل رقم    (msec 30) ىال يتعديعمل على تشغيل ميكانيكية الفصل للقاطع في زمن قصير جداً  

)حاصل ضرب تيار    دال يزي  أنالصدمات الكهربائية    أخطارتوصي المواصفات العالمية الخاصة بالسالمة من  

 (. V 40مقاومة الجسم التي يمر فيها التيار عن  *التسرب 

 : اإلنسانالتي تسببها التيارات المختلفة على جسم  التأثيرات

 اإلنسان على جسم  التأثير شدة التيار 

1 – 3 mA  اإلحساس بها( اإلنسانيشعر الجسم بوخز بسيط )اقل قيمة للتيار يمكن لجسم . 

10 – 15 mA  الخطر ذاتياً  إبعاديشعر الجسم بشد في العضالت وال يمكن . 

25 – 30 mA بداية الحالة الخطرة حيث يزداد تقلص العضالت ويفقد السيطرة . 

50 mA  مناسب.  إجراء لم يتخذ  إذايبدأ خفقان القلب وتكون الصدمة مميتة 
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 مثال : 

حدث له تماس مع الغطاء المعدني عند نقطة تبعد    (V 220)يعمل على جهد    (kW 3)سخان كهربائي قدرته 

الطرف   من  العنصر  طول  ربع  جسمه  الفعال، بمقدار  مقاومة  المعدني  الغالف  شخص  لمس                           فاذا 

(5 kΩ)  الجسم،وما مقدار الفولتية الناتجة من مرور التيار خالل    الشخص، , فما مقدار التيار المار خالل جسم  

 السخان غير مأرض.  علماً بان
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R = مقاومة العنصر =  
2202

3000
 = 16.13 Ω 

مقاومة    
1

4
 =  طول العنصر 

1

4
 * 16.13 = 4.03 Ω 

مقاومة    
3

4
 = طول العنصر 

3

4
 * 16.13 = 12.09 Ω 

 ) = Rt = المقاومة الكلية للدائرة
12.09∗5000

12.09+5000
 ) + 4.03 = 16.09 Ω 

 = It = التيار الكلي
𝑉

𝑅𝑡
 = 

220

16.09
 = 13.67 A 

  * Im = It =  التيار المار خالل جسم الشخص
12.09

(12.09+500)
 = 13.67 * 

12.09

5012.09 
 = 0.0329 A  

= 32.9 mA 

 Vm = Im * Rm = 0.0329 * 5000 = 164.5 V = الفولتية الناتجة
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 الثالث   الفصل 

 : Electrical Relayالكهربائي  مرحلال

في دوائر السيطرة هو تحسس ونقل المعلومات من    المرحل وعمل    المعلومات،ان معنى كلمة ريلي هي نقل  

تكشف التغير الحاصل    أو تتحسس    أنوان أجهزة التحسس يمكن    السيطرة، الى دوائر    وإيصالهاأجهزة التحسس  

 الحمل, التردد, الحرارة, الضغط, السرعة .... الخ من القيم المتغيرة.  زيادةالجهد,   التيار، في قيم 

 ت ومنها: مرحالويوجد أنواع عديدة من ال

 : Current Relay (C.R)ت التيار مرحال -1

من أخطاء    األطوارثية  هي عبارة عن أجهزة كهرومغناطيسية تعمل ذاتيا لحماية المحركات الحثية الثال

 نوع حلقات االنزالق.  أوسواء كانت محركات نوع القفص السنجابي  القصر، دوائر 

 إنحيث    القصر، التيار تعمل مع اللواقط في قطع التغذية عن المحرك عند حدوث ودوائر  ت  مرحال

التيار   مرحلويربط ملف  ملفه، المساته اعتمادا على قيمة التيار المار في مالتيار يغير وضع  مرحل

تربط في دائرة    NCالمسات مساعدة مغلقة  م التيار    مرحلول  حمايته،على التولي مع الحمل المراد  

 السيطرة على التوالي مع ملف الالقط. 

 

N/C  تالمس

N/O  تالمس
ملف المناول

الى دائرة التحكم
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المصدر

الحمل

 

 التيار.  مرحلمخطط مبسط ل

 

 :  rrIالمقنن  أوالتيار المقرر 

 . مرحلل متواصل في ملف الاقصى تيار يُسمح بمروره بشك



 :  aI مرحلتيار التنظيم لل

ت ينظم تيار العمل ليكون اكبر من التيار  مرحال وفي ال  عنده، ليعمل    مرحلهو تيار العمل الذي ينظم عليه ال

 مرة.  (4- 3)المقرر ما بين 

 التيار في حماية المحركات الحثية )نوع القفص السنجابي(:  مرحلاستخدام 

 القدرة للمحرك: دائرة  •

ثالث   للتيار  مرحال تستخدم  تغذية   تربط  )3CR, 2CR, 1CR(ت  التوالي مع خطوط  على    ملفاتها 

 المحرك في دائرة القدرة وتكون بعد المفتاح الرئيسي للدائرة. 

 دائرة السيطرة:  •

 . Cعلى التوالي مع ملف الالقط   )3CR, 2CR, 1CR (ت مرحال لل  NCتالمسات المغلقة متربط ال

 مالحظة:

ت للتيار حيث انه يضمن الحماية من القصر  مرحالتستخدم ثالث    مأرضة عندما تكون نقطة الحياد للمحرك  

 األحادي الطور مع األرضي. 

استخدام   او  مرحلويمكن  مارض  غير  المحايد  يكون  عندما  التغذية  خطوط  من  خطين  في  تربطان  فقط  ين 

 معزول. 

فيحدد اعتمادا    مرحلتيار تنظيم ال  أما  المقنن، يزيد على تيار المحرك    أويساوي    rrIالمقرر    مرحلال  تيار  إن

 على طبيعة ونوع الحمل وتيار القصر المتوقع في حالة حدوثه.

ويتم ربط خرج محول التيار مع ملف    CTيستخدم محول تيار    للتيارات، وفي التطبيقات ذات القيم العالية  

 . مرحللا
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 ت التيار. مرحالدائرة كهربائية لتشغيل محرك حثي باستخدام 

 

 :Temperature Relay (T.R)ت الحرارية مرحالال -2

الحمل    المرحالتتستخدم   زيادة  من  الحثية  المحركات  لحماية  تيار    (O.L)الحرارية  يزداد  حيث 

 المحرك عن التيار المقنن للمحرك بسبب: 

 زيادة الحمل الميكانيكي على المحرك.  •

 انخفاض جهد المصدر.  •

 العمل.   أثناءالمصدر  أطوار أحدن فقدا •

الي في ملفات المحرك لمدة طويلة سوف يؤدي الى ارتفاع حرارة الملفات بشكل  عاستمرار مرور التيار ال إن

 احتراق ملفات المحرك.  وأخيراً كبير والذي يؤدي الى تلف العوازل 

  الحمل،يقل مع زيادة تيار    مرحل زمن فصل ال  إنأي    عكسية،له خصائص فصل    (T.R)الحراري    مرحل ال

بينما الزيادة الكبيرة في التيار تأخذ وقت قصير    المرحل، أطول لفصل  الزيادة القليلة للتيار تأخذ وقت    إنأي  

 . مرحل جدا لفصل ال

المباشر لزيادة الحمل على   التأثير إن إال, (C.R)ت التيار  مرحال الحماية من زيادة الحمل يمكن باستخدام  إن

حراريا )من زيادة    لذا يمكن حماية المحرك  المقررة، المحرك هو زيادة درجة حرارة المحرك عن الحدود  

 درجة الحرارة( باستخدام عناصر حساسة للحرارة تربط في دوائر المحركات. 

 

 



 طرق حماية المحركات الحثية من زيادة الحمل: 

 : إمايتم حماية المحركات الحثية من زيادة الحمل باستخدام عناصر الحساسة للحرارة والتي تكون 

 ت التيار(. مرحالربط العناصر الحرارية على التوالي مع خطوط التغذية ) استخدام  •

 دفن العناصر الحرارية بين ملفات المحرك ) استخدام المتحسسات المدفونة (.  •

 ت الحرارية في حماية المحركات الحثية:مرحالاستخدام ال

ملفوف حول الشرائح يعمل على تسخين  على ثالث شرائح ثنائية المعدن مع وجود ملف تيار  مرحليحتوي ال

 مرور التيار خاللها.  أثناءالشرائح 

الطرف العلوي للشريحة يكون ثابت   الحراري، الشرائح الثنائية تتكون من معدنيين مختلفين في معاول التمدد 

رة  زيادة مرور التيار خالل ملف التسخين يؤدي الى زيادة حرا  إن  الحركة، بينما الطرف السفلي يكون حر  

انحناء الشريحة    للشرائح، انحناء الشريحة باتجاه اليمين بسبب االختالف في تمدد الطولي    ويسببالشريحة  

 . المرحلالمسات ميودي الى تشغيل ميكانيكية الفصل والتي تعمل على فتح 

كبيرة     أي انه كلما كانت قيمة الزيادة في تيار الحمل  عكسية، ت الحرارية لها خواص تيار زمنية  مرحالان ال

 كما في الشكل التالي:  المرحل، تؤدي الى سرعة انحناء الشريحة وسرعة فصل  
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 ت الحرارية. مرحالخصائص ال

 

 



 ت الحرارية نالحظ بانه: مرحالومن خصائص ال

 ال يفصل.  مرحلمن التيار المقنن فان ال %100عندما يكون تيار المحرك بقيمة  -1

 . (sec 2)يفصل خالل   مرحلمن تيار المقنن فان ال %200عندما يصبح تيار المحرك بقيمة  -2

 . (sec 1)يفصل خالل   مرحلمن تيار المقنن فان ال %300عندما يصبح تيار المحرك بقيمة  -3

 يبقى لمدة قصيرة جداً.  إلنه  مرحلعلى عمل ال رال يؤث تيار البدء العالي للمحرك  إن -4

وتكون العالقة   للمرحل، ري تمثل العالقة بين تيار العنصر الحراري وزمن الفصل الحرا مرحلان خواص ال

 . أسرعكان زمن الفصل  أكبر بينهما عالقة عكسية حيث انه كلما كان التيار 

يؤدي مروره    أنيمر في العنصر الحراري بصورة مستمرة ودون  تيار   أكبرهو    )thI(تيار العنصر الحراري  

 . مرحل الى فصل ال

 

طرف الشريحة الثابت
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 . T.Rالحراري  مرحل مخطط توضيحي ل
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 ت الحرارية لحماية المحركات الحثية:مرحالكيفية ربط ال

بشكل غير مباشر    أوبشكل مباشر    المعدن، بحيث يمر تيار المحرك خالل الشرائح الثنائية    مرحل يتم ربط ال

أي يربط العنصر الحراري للشريحة على التوالي    عنها، عن طريق ملف تسخين يلف حول الشريحة ومعزول  

 مع خطوط تغذية المحرك. 

فعند زيادة   الالقط، فتدخل في دائرة السيطرة وتربط على التوالي مع ملف  NCالمغلقة  مرحلالمسات الم أما

ار المقنن يؤدي الى انحناء الشريحة والتي تعمل على فتح التالمس المغلق  التيار المار الى المحرك عن التي 

 وقطع التيار عن ملف الالقط والذي يؤدي الى قطع التغذية عن المحرك.  مرحللل
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 الحراري في حماية المحرك الحثي الثالثي الطور.  مرحلدائرة كهربائية تبين استخدام ال

 

 الحراري :  مرحل عيوب ال

 ال يكون مقياس لمقدار الحرارة المتولدة في المحرك.  مرحلالتيار المار في ال إن -1

 الحراري في حماية المحركات ذات القصور الذاتي العالي والتي تطول فترة انطالقها.   مرحلقد يفشل ال -2

وال يتحسس الخلل    العمل،  أثناء خذ بنظر االعتبار درجة حرارة الهواء المحيط الحراري ال يأ  المرحل  -3

 في نظام تبريد وتهوية المحرك. 



ال -4 التي يتكرر    مرحلقد يفشل  المحركات  حيث تزداد حرارة    وإيقافها،   إطالقهاالحراري في حماية 

 . اعتيادياً  مرحلالمحرك بينما يكون التيار المار في ال

 

 المدفونة في حماية المحركات الحثية الثالثية الطور:  استخدام المتحسسات

في ملفات المحرك لحماية المحرك من زيادة الحمل ) زيادة تيار المحرك  يتم استخدام المتحسسات المدفونة  

 عن التيار المقنن ( , حيث يدفن المتحسس الحراري بين ملفات المحرك. 

ا المقاوم  هو  الحرارية  المتحسسات  أنواع  اهم  الثيرمستورومن  عبارة عن    (Thermistor)  لحراري  وهي 

 ويوجد نوعين من الثيرمستور وهما :   حرارتها، مقاومة غير خطية لكنها تتغير مع تغير درجة 

 :   NTCثيرمستور ذات معامل حراري سالب  -1

 ويرمز له بالرمز  

               
-t

 

أي تقل قيمة المقاومة    عكسية،حيث تكون العالقة بين قيمة مقاومة الثيرمستور ودرجة الحرارة عالقة   

 مع ارتفاع درجة الحرارة. 
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 :  PTCثيرمستور ذات معامل حراري موجب   -2

 ويرمز له بالرمز  

+t
 

أي تزداد قيمة المقاومة    طردية، حيث تكون العالقة بين قيمة مقاومة الثيرمستور ودرجة الحرارة عالقة  

 مع ارتفاع درجة الحرارة. 

 في حماية المحركات الحثية: NTCكيفية استخدام الثيرمستور 

 في دائرة الحماية.  CRتيار  مرحلفي حماية المحركات يتطلب وجود  NTCاستخدام الثيرمستور  إن

الالقط    NTCالثيرمستور  يتم وضع   ملف  مع  التوالي  على  ويربط  المحرك  ملفات  في    الرئيسي، بين  كما 

 . أدناهالمخطط 
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 في حماية المحركات الحثية الثالثية الطور.  NTCربائية الستخدام المتحسسات المدفونة الدائرة الكه



 

 طريقة عمل الدائرة: 

, فيؤدي (CR)التيار   مرحلمن خالل التالمس المغلق ل (C)يؤدي الى تغذية ملف الالقط  (S)غلق المفتاح  إن

تغذية المول  المسات الالقط الرئيسية التي تغذي المحرك, ويبدأ المحرك بالعمل, وفي نفس الوقت يتم  مالى غلق  

تيار   الى  المتناوب  التيار  الذي يحول  القنطري  الموحد  الى  الجهد وتغذيته  الذي يعمل على خفض  الكهربائي 

 مستمر.

الى المتحسس الحراري   الموحد القنطري يتم تغذيته  المدفون بين ملفات    NTCالتيار المستمر الخارج من 

 . (CR)التيار   مرحل المحرك من خالل ملف 

وتكون مقاومة المتحسس الحراري    طبيعية، المحرك بشكل طبيعي تكون حرارة ملفات المحرك  عندما يعمل  

NTC ،التيار  مرحل لذا فان التيار المار خاللها يكون صغير وغير كافي لعمل  عالية(CR)  فيبقى المحرك ,

 مستمر بالعمل. 

هبط مقاومة المتحسس الحراري  وعند زيادة درجة حرارة ملفات المحرك ) بسبب زيادة الحمل على المحرك ( ت

NTC  سوف    مرحل, فان المرحل, فيزداد التيار المار فيه, وعندما تصل قيمة التيار الى قيمة تيار عمل ال

ويُ  المغلق    فتحيعمل  عن    )1CR(تالمسها  التغذية  فصل  على  يعمل  والذي  الالقط  ملف  عن  التغذية  وتقطع 

 المحرك. 
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 :  Voltage Relay ( VR )ت الجهد مرحال

تشترط مواصفات العالمية عدم   التغذية،ت الجهد لحماية المحركات الحثية من انخفاض جهد  مرحالتستخدم  

ترك المحركات الكهربائية الحثية تعمل لفترة طويلة, عند انخفاض جهد التغذية خصوصاً عندما يعمل المحرك  

 عند الحمل الكامل. 

من جهد المصدر, الحماية من انخفاض الجهد   (%2.5)فات اقصى هبوط في الجهد بمقدار  وتحدد هذه المواص

الجهد الكهرومغناطيسية  مرحالاختفائه في المحركات الحثية يتم باستخدام    أو   مرحل , يربط هذا ال(VR)ت 

 . أدناه كما في الشكل 
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 دائرة الحماية من انخفاض جهد التغذية.

 

الدائرة وجود   التيار  مرحالنالحظ في  الدائرة,    (CR)ت  تيار  الزيادة في  الجهدمرحال  أماالتي تتحسس    ت 

(VR)    ت األخرى بان لها  مرحال ت الجهد عن باقي أنواع المرحال فتتحسس مقدار الجهد في الدائرة, وتتميز

ت الجهد يمكن تنظيم فترة اإلمساك عن مرحالعن العمل لمدة نصف ثانية تقريبا ) وفي أنواع من    إمساكفترة  

 (. (sec 10 – 5)العمل 

على قيمة معينة  مصمم ليعمل  مرحل يتكون من ملف يوضع حول قلب حديدي, وملف ال (VR)الجهد  مرحل

 مفتوحة.  أوالمسات مساعدة مغلقة م, مع وجود )rrV(من الجهد تدعى الجهد المقنن 



سوف يتمغنط القلب الحديدي ويعمل على تغيير  وضعية    مرحلفعند تسليط الجهد المقنن المناسب على ملف ال

من    ( %65 )اقل من    المسات من مفتوحة الى مغلقة وبالعكس, وعند انخفاض الجهد المقنن الى قيمة مال

 المسات سوف تعود الى حالتها الطبيعية, ولكن بعد انقضاء فترة اإلمساك عن العمل. مالجهد فان ال

موحد قنطري ) كما  جهد مقنن مستمر من خالل    أو يعمل على جهد مقنن متناوب    أنيمكن   VR  مرحلملف ال

 في الرسم السابق (. 

 طريقة عمل الدائرة: 

  VR مرحلفتعمل على تغذية ملف ال (4 - 3)وتغلق نقاط  (2 – 1)تفتح نقاط  Startعند الضغط على مفتاح 

 . )1VR(مما يؤدي الى غلق التالمس المفتوح  

يغلق( أي    (2 - 1)يفتح و    (4 ,3))يعود المفتاح الى وضعيه الطبيعي    Startوعند رفع الضغط عن المفتاح  

تالمسه يبقى مغلق لمدة نصف ثانية )فترة اإلمساك عن العمل(,    إن  إال,  (VR)  مرحلتقطع التغذية عن ملف ال

( ,   3CR, 2CR, 1CR )ت التيار المغلقة مرحال  مالمساتمن خالل  )C(فيؤدي ذلك الى تغذية ملف الالقط 

وبنفس  (,  2 - 1و    4 - 3و    6 - 5المسات الالقط الرئيسية )موالذي يؤدي الى تشغيل المحرك عن طريق   

  أو   )%65(, وعند هبوط الجهد الى اقل من  )1C(عن التالمس المساعد    )VR(  مرحلإعادة تغذية ملف ال

المساته الى وضعها الطبيعي فتقطع التغذية عن  موتعود    (C)اختفائه لفترة قصيرة يؤدي الى إطفاء الالقط  

الطبيعية قبل انتهاء فترة اإلمساك عن العمل  قيمته  , فاذا عاد الجهد الى  (VR)الجهد    مرحلالمحرك وعن ملف  

ذاتياً,  VRالجهد )  مرحلل العمل  الى  المحرك  فترة    أما( يعود  انتهاء  الطبيعية بعد  قيمته  الى  الجهد  اذا عاد 

 مرة ثانية.  Startعند الضغط على مفتاح  إالاإلمساك عن العمل فان المحرك ال يعود الى العمل 

 الحماية الطورية: 

والتي تتكون من ملف موضوع   Phase Relayت الطور مرحالة الطورية للمحركات باستخدام تتم الحماي

 مغلقة حسب طبيعة العمل للدائرة.  أوالمسات مفتوحة محول قلب حديدي و

عمل المحرك فان المحرك يبقى يتغذى من  أثناء األطوارفقد احد  أواذا نقص  األطوارالثالثية في المحركات  

مرة( والذي   1.73افظة على قدرة المحرك الداخلة فان التيار في الطورين يزداد بمقدار ) طورين فقط, وللمح

ال تتمكن  ال  وقد  واحتراقها,  المحرك  ملفات  ارتفاع حرارة  الى  الحرارية  مرحال يؤدي  حماية    (TR)ت  من 

 المحرك عندما يكون الحمل على قليل. 

 ل على طور ناقص:من العم  األطوارطرق حماية المحركات الحثية الثالثية 

 بعدة طرق:  األطوار في حماية المحركات الثالثية  (PR)ت الطورية  مرحالتستخدم ال

 طورية:   تمرحالاستخدام ثالث  -1

ات بحيث تربط ملفات  المصهرطورية على التوازي مع    تمرحال يمكن استخدام حماية خاصة بوضع  

ت  مرحال المسات الم  أماات الموجودة في خطوط تغذية المحرك,  المصهرت على التوازي مع  مرحالال

 (.  1المغلقة فتربط في دائرة السيطرة ) كما في الشكل رقم 
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 1شكل رقم  

 

اذا حدث خلل في احد   أماات سليمة, المصهرعندما تكون  مرحلفي الحاالت الطبيعية ال يمر تيار في ملف ال

ات فان ذلك سوف يؤدي الى مرور التيار  المصهرالعمل وادى الى انصهار عنصر احد  أثناءحرك الم أطوار

فان التيار   2Fالثاني   المصهرفمثالً اذا انقطع عنصر   ,المصهرالمتصل على التوازي مع  مرحلخالل ملف ال

الموجود في    2PRويؤدي الى تشغيله والذي يعمل على فتح تالمسه المغلق   2PR  مرحل سوف يمر في ملف ال

 سوف يعمل على قطع التغذية عن المحرك.  هروالذي بدو (C)دائرة السيطرة وقطع التغذية عن ملف الالقط 

ات لطورين فقط بينما  المصهرين فقط يربطان مع  مرحلوعندما يكون محايد المحرك معزوالً يمكن استخدام  

 فيوز الطور الثالث بحيث يتحمل تياراً اعلى من التيار المقنن.  يصمم

 : األطوار طوري واحد لحماية المحركات الحثية الثالثية  مرحلاستخدام  -2

بين نقطة    مرحلطوري واحد, يربط ملف ال  مرحلفيمكن استخدام    اً عندما يكون محايد المحرك مؤرض

للمحرك   الم  أما  واألرضيالحياد  السيطرة,    مرحلالمسات  دائرة  فيربط في  طريقة استخدام    إنالمغلق 

 واحد تعتمد على طريقة ربط ملفات المحرك وكما يلي:  مرحل

a) كانت ملفات المحرك ذات ربط ستار    إذاY  واألرضي بين نقطة الحياد    مرحلفيربط ملف ال  

 (. 2)كما في الشكل رقم 
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 . 2شكل رقم  

 

b)  اذا كانت ملفات المحرك ذات ربط دلتاΔ  حيث ال توجد نقطة حياد طبيعية(N)  فيتم تشكيل ,

بين نقطة الحياد   PRالطور    مرحلوفي هذه الحالة يربط ملف    (Ni)نقطة حياد مصطنعة  

 والقطب األرضي, ويتم تشكيل نقطة الحياد المصطنعة بطريقتين:  (Ni)المصطنعة 

, كما في  األوموقيم تقدر بعدة مئات من    (W 50-30)  استخدام ثالث مقاومات قدرتها -1

 . 3الشكل رقم 

وجهد يساوي جهد المصدر, كما في    (µF 10-2)استخدام ثالث متسعات قيمها بحدود   -2

 . 4الشكل رقم 

المصطنعة   الحياد  نقطة  في  الجهد  يكون  الطبيعية  الحاالت  بحدود   (Ni)في  جداً  صغير 

عندما يفقد احد   أما, PRالطور  مرحلمن جهد المصدر ويكون غير كافي لتشغيل  (2.5%)

الحياد    األطوار نقطة  في  الجهد  تشغيل    Niفان  الى  الجهد  هذا  ويؤدي  كبير,  بشكل  يزداد 

فيفتح تالمسها المغلق الموجود في دائرة السيطرة ويقطع التغذية عن ملف الالقط    PR  مرحل ال

C  محرك عن المصدر. يؤدي الى فصل الالذي 
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 األسبوع الرابع عشر 

  



 :   Earthing ( E ) التأريض

الكهربائية أصبحت من األمور المهمة لكثرة نوعيات المنظومات واألجهزة المستخدمة, وألنها   التأسيسات  إن

تؤدي أغراض أساسية وهي إيصال الطاقة الكهربائية بشكل سليم ومناسب لتشغيل األجهزة الكهربائية, على  

التي   لألبنيةوتشويه   أذىتتوفر فيها كافة الشروط الخاصة بالسالمة واألمان فضالً عن عدم جعلها مصدر  أن

 . التأسيساتتتم فيها 

ات والقواطع  المصهرو  األسالك  ألحجامالكهربائية تتحقق باالختيار الصحيح    التأسيساتالسالمة واألمان في    إن

يكون األرضي احد األمور   أنالعمل وعند حدوث عطب فيها, ويمكن  أثناء  والتأسيساتللحفاظ على األجهزة  

 مة خاصة عند حدوث العطل. المهمة في موضوع السال

 عدة منها:  ألسباباالهتمام  هال نولي إننا إال واألشخاص، يقوم بدور كبير في سالمة األجهزة   التأريض إن

 . التأريضعدم وجود الوعي والفهم الجيد لموضوع  •

 عند حصول العطل. إال  مال يخد التأريض إن •

يجب    إن الكهربائية  للطاقة  المتزايد  يمكن    أناالستخدام  التي  الخطرة  االحتماالت  االعتبار  بنظر    أن يأخذ 

 حدث انحراف عن الطرق الصحيحة للتوصيل.  إذاتصاحب هذه االستخدامات خصوصا 

بصدمة كهربائية قد تودي بحياتهم,    إلصابتهمفي إمكانية تهديد صحة األشخاص نتيجة    أساساً وتكون الخطورة  

تلكات وتسبب خسائر جسيمة بسبب حدوث تماس كهربائي مع  تحدث الحرائق المدمرة للمم  أنوكذلك يمكن  

 ات وقواطع الدورة. المصهراألرض, وعدم إمكانية فصل مثل هذه الحاالت بواسطة دوائر الحماية و

هيكل معدني يحتوي على أجهزة وأدوات كهربائية الى األرض من احد    أو تعد طريقة توصيل جسم معدني  

 طرائق الحماية ضد التسرب الى األرض, كما في الشكل التالي. 

 

R

N

ST ارضي

هيكل معدني

حمل

الملف الثانوي 

لمحول القدرة

 

 

الكهربائية, والسبب الرئيسي في استخدام    التأسيسات  أعمالتعتبر الجزء المهم في كل    التأريض منظومة    إن

 هو:  يضالتأرمنظومة 

 . وكذلك الحيوان اإلنسانتقليل خطر الصدمة الكهربائية على  أومنع  -1



 تقليل خطر الحرائق المدمرة.  -2

توفر مسار ذو مقاومة واطئة لمرور التيار الى األرض, ويتم ذلك عن طريق ربط   التأريضمنظومة    إنحيث  

 الهياكل المعدنية لألجهزة والمعدات الى قطب ارضي ) يدفن في األرض(.

 صدمة الكهربائية:ال

تكون الصدمة الكهربائية خطرة عندما تصل قيمة التيار المار خالل جسم الشخص الى قيمة قليلة محدودة,  

وان درجة الخطورة ال تعتمد على قيمة التيار المار خالل الجسم فقط وبل كذلك على وقت سريان التيار في  

للقلب, وتكون مميتة اذا لم يتم اإلسعاف الفوري    تؤدي الى انقباض عضلي  (mA 50)تيار بقيمة    إنالجسم,  

 . (msec 30)للشخص المصاب, وخصوصا اذا استمر هذا التيار خالل الجسم لمدة قصيرة جداً  

 القطب األرضي: 

التي يتم عن طريقها التوصيل الى األرض, ويمكن اني يكون    األداة  أوهو أداة التوصيل الى كتلة األرض,  

 متعددة.  بأشكالالقطب األرضي  

 القطب األرضي:  أشكال

 :  Plate typeقطب ارضي بشكل لوح  -1

, والعمق  (m 2)النحاس يدفن داخل األرض بعمق يصل الى    أو يكون القطب بشكل لوح من الحديد  

, ويمكن تقليل مقاومة التربة حول  التأسيسد على نوع  يعتمد على نوع التربة, ومساحة اللوح فتعتم

 القطب بوضع طبقة من الفحم والملح حول اللوح والتي تساعد امتصاص الرطوبة. 

 :  Rod typeقطب ارضي يشكل قضيب  -2

الحديد المطلي بالنحاس, ويستخدم في األراضي الناعمة   أويكون القطب بشكل قضيب من النحاس  

وقد يصل العمق الى    (m 0.5)يدفن في األرض على بعد ال يقل عن    التي ال تحتوي على صخور,

(2-3 m)  .حسب طبيعة التربة 

 :  Strip typeقطب ارضي بشكل شرائح  -3

حيث تدفن الشرائح في    تستخدم شرائح من النحاس عندما تكون التربة ضحلة وتعلو طبقة صخرية,

الشريحة بخليط من الفحم والملح وذلك لضمان جودة    إحاطةويمكن    (m 0.5)خندق عمقه ال يقل عن  

 التوصيل بين الشريحة واألرض. 

 :التأريضتصميم منظومة 

 : التأريض العوامل التي تؤخذ بنظر االعتبار عند تصميم منظومة 

 مقاومة القطب األرضي.  -1

 نطقة القطب األرضي. الحرارة الناتجة في م -2



 المقاومة النوعية للتربة.  -3

 زمن عمل معدات الحماية.  -4

 زمن التيار األرضي والذي يعتمد على معدات الحماية.  -5

 يكون القطب األرضي مدفون تحت األرض لتقليل الجهد المتكون على سطح األرض.  أنيجب  -6

حرارة   إنة التربة وجفافها, مرور التيار من القطب األرضي الى األرض يؤدي الى رفع درجة حرار إن •

  ح ال يسمتصبح مقاومة القطب األرضي كبيرة جداً )ما ال نهاية(, وبذلك    )C 0100(التربة اذا وصلت الى  

 يتسرب الى األرض.  أنللتيار 

التيار • الخطأ وتسرب  القطب يزداد عند   عند حدوث  فان جهد  القطب األرضي  الى األرض عن طريق 

لما ابتعدنا عن القطب األرضي, وان هذا الجهد يمكن ان يكون مصدر خطر  القطب ويقل الجهد للتربة ك

 الحيوانات المارة عليها.  أوعلى األشخاص 

والذي يؤدي الى زيادة المقاومة, ويفضل    والتأكسد  للتآكلمنطقة ربط السلك األرضي بالقطب معرضة   •

للرطوبة, مع   العازلة  الشحوم  المناطق بطبقة من  بشكل جيد ويجب تجنب ربط    الربط  إحكامحفظ هذه 

 النحاس بمعادن أخرى مثل األلومنيوم.

 : التأريضأسباب 

تتسرب الى األرض, وعندها سوف تعمل أجهزة الحماية وتفصل الحمل    أنالسماح لتيارات الخطأ   -1

 عن المصدر.

 . مخطوءةالغير  لألجزاءالمحافظة على قيم الجهود  -2

 منع الصدمة الكهربائية لألشخاص.  -3

 منظومة حماية ضد تيارات التسرب األرضي.  لتأسيس -4

 : للتأريضالطرق المختلفة 

 غالف التسليح في الكابالت األرضية. أوالمعدني الغالف  -1

 سلك األرضي العلوي لخطوط نقل الطاقة الهوائية.  -2

 . للتأسيساتالكهربائية والهياكل المعدنية  التأسيسات أنابيب -3

 المأخذ الكهربائية.  -4

 

 

 



 : األطوارتمثيل األرضي في النظام الثالثي 
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 : إنحيث 

RZ  ممانعة الطور =R . 

SZ  ممانعة الطور =S . 

TZ  ممانعة الطور =T . 

eZ  .ممانعة دائرة الخطأ = 

 .  ꝏ=  eZعندما يكون النظام معزول فان  

 .  eZ 0 =فان  عندما يكون النظام مأرض تأريض مباشر

 عندما يكون النظام مأرض تأريض غير مباشر فان : 

= R eZ  .اذا كان النظام مأرض من خالل مقاومة 

= XL eZ  .اذا كان النظام مأرض من خالل محاثة 

= XC eZ  .اذا كان النظام مأرض من خالل متسعة 

 

  



 األسبوع الخامس عشر 

  



 : dV(  Voltage drop (هبوط الجهد 

مرور التيار في الموصالت يتسبب بفقدان جزء من الفولتية بين بداية ونهاية الموصل, وان هذا الفقدان   إن

 ويمكن حسابه من القانون:  )dV(يدعى ب" هبوط الجهد " 

Vd = I * R 

 :  إنحيث 

I في الموصل.  = التيار المار 

R  .مقاومة الموصل = 

هبوط الجهد يؤدي الى انخفاض الجهد عند الحمل فيؤثر على كفاءة األجهزة الكهربائية, فمثالً المصابيح    إن

 كافية, والسخانات ال تعطي الحرارة الكافية كما هو مصمم لها.  ةإضاءتعطي  في حالة هبوط الجهد ال

, فان الجهد على اطراف   V= 5  dVوكان هبوط الجهد   V SV 240 =لو كان مصدر الجهد   أدناه في الدائرة  

 هو:   LVالحمل 

VL = VS – Vd = 240 – 5 = 235 V 

 .   V 2.5نالحظ بان هبوط الجهد لكل موصل 

 

VLحمل

2.5 V

2.5 V

235 VVS=240 V

L

N
 

 

 ان القدرة الكهربائية تعطى بالقانون : 

P = V * I * cos θ 

أي نقص في الجهد يقابله زيادة في التيار المسحوب من المصدر ليعطي نفس القدرة, وهذا    إنوهذا يعني  

 يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الكابل. 

 يمكن حساب هبوط الجهد بشكل دقيق من العالقة :



Vd = Iph * ( R * cos θ + X * sin θ )    ... (1) 

 العوامل التي تؤثر على هبوط الجهد :  

 . (R)مقاومة الكابل   -1

 . (X)المحاثة الخاصة بالكابل  -2

 معامل القدرة.  -3

 التيار المار في الكابل.  -4

للكابل فيمكن حساب هبوط الجهد في الموصالت المفردة من    )LX(المفاعلة الحثية    أهملنا  إذا(  1ومن العالقة )

 العالقة :

Vd = Iph * R        …(2)           :كابل أحادي الموصل 

 تساوي :  dVفتكون قيمة  )L+N(وفي الدوائر الثنائية الخطوط  

Vd = 2 *  Iph * R        …(3)    : كابل ثنائي الموصالت  

 تساوي :  dVوفي الدوائر الثالثية الخطوط فتكون قيمة 

Vd = √3 ∗  IL  ∗  R       …(4)     ثالثي الموصالتكابل :  

الجهد    أفضل  إن تعطي    )dV(طريقة في حساب هبوط  الكابالت حيث  الكابالت تكون باستخدام جداول  في 

متر, ولحساب هبوط الجهد  أمبير  . أي قيمة هبوط الجهد لكل    (V/A.km)  أو  (mV/A.m)هبوط الجهد ب  

 الكلي في الكابل يكون كما يلي: 

𝑉𝑑 =  
(  𝑚𝑉 𝐴. 𝑚 ) ∗ 𝐼 ∗ 𝐿⁄

1000
                         ( 𝑉𝑜𝑙𝑡 ) 

 حيث ان : 

(mV/A.m)  .قيمة الهبوط من الجداول = 

I  تيار المار في الكابل =(Ampere) . 

L   طول الكابل =(meter) . 

 

 

 

 



 في الكابالت. (mV/A.m)جدول يبين قيمة 

 mm2 موصالت نحاس  لومنيوم أ موصالت 

- 22.8 1.5 

- 14 2.5 

- 8.7 4 

- 5.9 6 

- 3.5 10 

3.7 2.2 16 

2.4 1.5 25 

1.7 1.1 35 

1.3 0.81 50 

0.92 0.58 70 

0.68 0.44 95 

0.56 0.37 120 

0.47 0.31 150 

 

 مثال:

من المحطة, علماً بان التيار المار خالل    )m 150(يغذي حمل على بعد    )mm 250(سلك نحاسي قطره  

 هبوط الجهد في السلك.  أوجد, (A 6)السلك هو  

 الحل: 

 0.81 = (mV/A.m)    الهبوط في الجهد فانحسب جدول قيم 

𝑉𝑑 =  
(𝑚𝑉 𝐴. 𝑚⁄ ) ∗ 𝐼 ∗ 𝐿

1000
=

0.81 ∗ 6 ∗ 150

1000
= 0.729 𝑉 

 

 القيم المسموح بها لهبوط الجهد في الدوائر الكهربائية:

 في دوائر المحركات:  -1

من الجهد المقنن عند الحمل التام, واذا زاد هبوط الجهد   (%2.5)هبوط الجهد عن    دال يزييجب ان  

 يجب اختيار كابل بمساحة مقطع اكبر.  (%2.5)عن 

 نارة: في دوائر اإل -2

  (%2.5)يكون    أنويمكن    التأسيس،من جهد الحمل عند نقطة في    (1+%2)فقد الجهد المسموح به هو  

 . أيضاً 



 :   Diversity factorمعامل التباين 

 بالعالقة التالية: يعرف معامل التباين 

معامل  التباين  =  
اقصى قيمة للحمل  في وقت معين

 الحمل  الكلي 
 

في وقت واحد, فمثالً في دار   اإلنارةتعمل كافة المعدات واألجهزة الكهربائية وتراكيب    أنال يتوقع  بما انه  

نتوقع   ال  أجهزة    أنمعين  جميع  أجهزة    اإلنارة تعمل  الدار  هذا  في  وكان  الوقت,  نفس           تعادل   إنارةفي 

(1000 W)في وقت معين كان    اإلنارة جهزة  , وان اقصى استخدام أل(660 W)    فان معامل التباين يكون .

 : إن(, حيث  %66 أو 0.66) 

معامل  التباين  =  
اقصى قيمة للحمل  في وقت معين

 الحمل  الكلي 
=  

660

1000
= 0.66 

بدالً   (W 660)الحمل  أنيكون على أساس  اإلنارة وعلى هذا األساس فان اختيار مساحة مقطع كابل أجهزة 

معامل التباين يؤدي الى تقليل مساحة مقطع الكابل المستخدم لتغذية الحمل مما يؤدي    إن, أي  (W 1000)من  

 الى خفض التكلفة. 

 وهناك جداول خاصة تحدد معامل التباين لالستخدامات المختلفة. 

 حساب النسبة المئوية للهبوط في الجهد: 

 من :   )dV %(يتم حساب النسبة المئوية 

𝑉𝑑% =
𝑉𝑑

𝑉𝑠
∗ 100 

 

 

 

 

  



 األسبوع السادس عشر 

  



 القدرة الكهربائية: 

والذي يمكن حسابه عن   على أقصى تيار يمر في الكابل,  اختيار مساحة مقطع موصالت الكابل تتم بناءً   إن

 . األحمالفي االعتبار معامل القدرة لهذه  األخذطريق مجموع القدرات الكهربائية لألحمال مع 

  )kVA(يتم عن طريق القدرة الكهربائية سواء كانت الوحدة بالكيلو فولت أمبير    )LI(حساب تيار الحمل    إن

 . أدناهوكما مبين في الجدول , (H.P)القدرة الحصانية  أو (kW)بالكيلو واط   أو

 

 المعادالت 
 دوائر ثالثية األطوار 

 القدرة  الرمز  الوحدة

𝑆 =  √3 ∗  𝑉𝐿 ∗  𝐼𝐿 

𝐼𝐿 =  
𝑆 ∗ 1000

√3 ∗ 𝑉𝐿

                 (𝑆 = 𝑘𝑉𝐴) 

VA 

kVA 

MVA 

S  القدرة الظاهرية 

𝑃 =  √3 ∗  𝑉𝐿 ∗  𝐼𝐿 ∗ cos 𝜃 

𝑃 =  𝑆 ∗ cos 𝜃 

𝑆 =  
𝑃

cos 𝜃
 

𝐼𝐿 =  
𝑆 ∗ 1000

√3 ∗ 𝑉𝐿

               (𝑆 = 𝑘𝑉𝐴) 

W 

kW 

MW 

P  القدرة الحقيقة 

𝑃 =  746 ∗ 𝐻. 𝑃                 (𝑊) 

𝑃 =  0.746 ∗ 𝐻. 𝑃              (𝑘𝑊) 

𝑆 =  
0.746 ∗ 𝐻. 𝑃

cos 𝜃 ∗  𝜁
 

𝐼𝐿 =  
𝑆 ∗ 1000

√3 ∗ 𝑉𝐿

                  (𝑆 = 𝑘𝑉𝐴) 

H.P H.P القدرة الحصانية 
 

 

 

 



 :  S.CIتيار القصر  

تعد معرفة تيار القصر المار في الكابل من االعتبارات الهامة عند اختياره, حيث انه في حالة تعرض الكابل  

يتحمل القوى الميكانيكية الناتجة عن تيار القصر, لذا فانه يلزم تحديد تيار القصر    أنلتيار القصر, فانه يجب  

عا مواصفات  تحدد  فمثالً  معين,  زمن  في  الكابل  يتحمله  دائمة   XLPE  زلالذي  تشغيل  حرارة            درجة 

)C 090(    بينما تكون درجة حرارة ,)C 0250(    عند مرور تيار القصر لمدة ثانية واحدة, ويبين الجدول

 التالي العالقة بين أنواع عزل الكابالت المختلفة واقصى درجة حرارة مسموح بها عند مرور تيار القصر. 

 

 نوع العازل 

 ( K )معامل القصر  درجة حرارة الموصل 

درجة حرارة  
 التشغيل 

اقصى درجة  
 حرارة 

Cu AL 

 ك يرموبالستيث
 C 1500 C 0.11 0.071 700 300مساحة اقل من 

 C 1300 C 0.096 0.062 700 300من  أكبرمساحة 

 XLPE 900 C 2500 C 0.143 0.095عازل 

 C - 0.116 0.078 650 عازل ورق مشبع بالزيت 

 درجة حرارة للكابل عند مرور تيار القصر حسب نوع العازل. جدول اقصى 

 

 تحمل الكابل لتيار القصر:

 يمكن حساب تيار القصر من المعادلة:

𝐼𝑆.𝐶 =
𝑘 ∗ 𝐴

√𝑡
                                      ( 𝑘𝐴 ) 

 K  .)معامل القصر للكابل )من الجدول = 

S.CI  تيار القصر المقنن للكابل =)kA( . 

A   2(= مساحة مقطع الموصلmm( . 

t   زمن الفصل =(sec) . 

 

 

 



 : 1مثال 

,  (0.78)عند معامل قدرة    (V 415)يتغذى من مصدر جهد    (kW 300)متزن قدرته    األطوارحمل ثالثي  

الهبوط  . أحسب قيمة  )mm 2400(ومساحة مقطع كل موصل    )m 260(من خالل قابلو نحاسي ثالثي طوله  

 . (µΩ.m 0.017)في الجهد بالكابل, اهمل فقد الجهد الناتج  عن المفاعلة, واعتبر المقاومة النوعية للنحاس 

𝑃 =  √3 ∗ 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜃 

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑉 ∗ cos 𝜃
=

300 ∗ 103

√3 ∗ 415 ∗ 0.78
= 535.2 𝐴 

المقاومة  لكل  موصل  = 𝑅 = ꝭ ∗
𝐿

𝐴
= 0.017 ∗ 10−6 ∗

260

400 ∗ 10−6 = 0.0115 Ω 

هبوط  الجهد بالكابل  =  𝑉𝑑 = √3 ∗ 𝐼 ∗ 𝑅 = √3 ∗ 535.2 ∗ 0.0115 = 10.24 𝑉 

نسبة الهبوط بالجهد =  
𝑉𝑑

𝑉𝑆
∗ 100 =

10.24

415
∗ 100 = 2.46% 

 فحجم الكابل مناسب للحمل.  %2.5نسبة الهبوط اقل من  أنبما 

 

 : 2مثال 

عند   (kW 80)متزن  األطوار, بحمل ثالثي (m 240)لوحة مفاتيح رئيسية تغذي ورشة عمل تقع على بعد 

, وفقد الجهد في الكابل في الكابل  (V 415)ويجب المحافظة على الجهد عند الحمل ب  ,  (0.7)معامل قدرة  

ابل يكفي لهذا الحمل, اذا لم يكن  ك لمن الجهد عند لوحة المفاتيح, احسب اقل حجم    (%2.5)ال يتعدى   أنيجب  

بان المقاومة  القياسية اختر الحجم القياسي, واحسب القيمة الحقيقة لهبوط الجهد عل  األحجامالحجم ضمن   ماً 

 . (µΩ.m 0.017)النوعية للنحاس  

 

VL

الورشة

VS

لوحة المفاتيح

Vd

VS = Vd + VL
 

 

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑉 ∗ cos 𝜃
=

80 ∗ 103

√3 ∗ 415 ∗ 0.7
= 159 𝐴 

 S=2.5% VdV      من معلومات السؤال فان:  



𝑉𝑑 =  
2.5

100
∗ 𝑉𝑆 = 0.025 ∗ 𝑉𝑆                                                             … (1) 

𝑉𝑆 = 𝑉𝑑 + 𝑉𝐿       𝑜𝑟     𝑉𝑆 − 𝑉𝑑 = 𝑉𝐿  

𝑉𝑆 − 0.025 ∗ 𝑉𝑆 = 415 

𝑉𝑆 =  
415

0.975
= 425.64 𝑉 

 dVنحصل على قيمة   1في معادلة رقم  SVوبتعويض قيمة 

𝑉𝑑 = 0.025 ∗ 425.64 = 10.64 𝑉 

𝑉𝑑 = √3 ∗ 𝐼 ∗ 𝑅 

∴ 𝑅 =
𝑉𝑑

√3 ∗ 𝐼
=  

10.64

√3 ∗ 159
= 0.0386 Ω 

𝑅 = ꝭ ∗
𝐿

𝐴
                                   𝑜𝑟                         𝐴 = ꝭ ∗

𝐿

𝑅
 

𝐴 = 0.017 ∗ 10−6 ∗
240

0.0386 ∗ 10−6 = 105.7 𝑚𝑚2 

 . mm 2120القياسية, فيكون الحجم القياسي   األحجامان حجم الكابل ليس ضمن 

 ولحساب هبوط الجهد على الكابل: 

𝑉𝑑 (120) = √3 ∗ 159 ∗ 0.017 ∗ 10−6 ∗
240

120 ∗ 10−6 = 9.36 𝑉 

𝑉𝑑% =
𝑉𝑑

𝑉𝑆
∗ 100 =

9.36

425.64
∗ 100 = 2.19% 

 فان حجم الكابل مناسب للحمل.  %2.5وبما ان هبوط الجهد أقل من 

 : 3مثال 

  (0.8)عند الحمل الكامل, ومعامل قدرة    (%85)مقدارها    ة بكفاءيعمل    (kW 40)قدرته    األطوار محرك ثالثي  

ومساحة مقطع كل موصل    (m 100)وتنقل بكابل ثالثي نحاسي طوله    (V 415)تشيل مقدارها    وبفولتية

)210 mm( .احسب هبوط الجهد في الكابل, ثم احسب هبوط الجهد المسموح به , 

 , ثم احسب المفاقيد النحاسية الكلية في الكابل. ( ꝭ=0.017 µΩ.m )علماً بان 

 :  الحل



%𝜁 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
∗ 100 

𝑃𝑖𝑛 =
100 ∗ 40

85
= 47 𝑘𝑊 

𝑃𝑖𝑛 =  √3 ∗ 𝑉𝐿 ∗ 𝐼𝐿 ∗ cos 𝜃 

𝐼𝐿 =
𝑃𝑖𝑛

√3 ∗ 𝑉𝐿 ∗ cos 𝜃
=

47 ∗ 103

√3 ∗ 415 ∗ 0.8
= 81.7 𝐴 

𝑅 = ꝭ ∗
𝐿

𝐴
= 0.017 ∗ 10−6 ∗

100

10 ∗ 10−6
= 0.17 Ω 

𝑉𝑑 = √3 ∗ 𝐼𝐿 ∗ 𝑅 = √3 ∗ 81.7 ∗ 0.17 = 24 𝑉 

𝑉𝑑% =  
𝑉𝑑

𝑉𝑆
∗ 100 =

24

439
∗ 100 = 5.46% 

 من الجهد المقنن.  %2.5هبوط الجهد المسموح به هو 

𝑉𝑑 =
2.5

100
∗ 439 = 10.9 𝑉 

المفاقيد الكلية في الكابل  = 3 ∗ 𝐼𝐿
2 ∗ 𝑅 = 3 ∗ (81.7)2 ∗ 0.17 = 3.404 𝑘𝑊 
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 الفصل الرابع 

 تعريفة صرفيات الطاقة الكهربائية: 

المحطات    إلنشاء األساسية  توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية تتطلب معدات كثيرة, باإلضافة الى الكلفة    ان

عمل المعدات    إلدامةالكهربائية, وان هذه المعدات بحاجة الى صيانة مستمرة, وبحاجة الى مواد احتياطية  

طلب مبالغ مالية كبيرة, لذلك يجب على  وكل هذه األمور تتواألجهزة, إضافة الى أجور العمال والموظفين,  

  (kW-H)مستهلكي الطاقة الكهربائية دفع مبالغ مالية يتم حسابها اعتماداً على كمية وحدات الطاقة الكهربائية  

 المستهلكة من قبل المواطنين. 

 كيفية حساب وحدات الطاقة الكهربائية: 

الكهربائية والتي تقرأ الطاقة المصروفة بوحدة    يتم حساب وحدات الطاقة الكهربائية عن طريق مقاييس الطاقة

(kW-H)   إنساعة( حيث   –)كيلو واط: 

 الطاقة الكهربائية = القدرة الكهربائية * الزمن, 

لذا فان وحدة قياس الطاقة الكهربائية هي    (sec)والزمن بوحدة    (W)القدرة الكهربائية تقاس بوحدة    إنوبما  

(W-sec)   الوحدة تعتبر صغيرة جداً فيستخدم بدالً من ذلك وحدة   هذه أن إالثانية(   – )واط(kW-H)    والتي

 تعتبر وحدة قياس الطاقة الكهربائية في عمليات أجور الطاقة الكهربائية المستهلكة. 

وردت كلمة وحدة في هذا   فأينمالذا  ، (H)والزمن بوحدة  (kW)تكون بوحدة    أنالقدرة يجب  إنعلى اعتبار  

 . (kW-H)الفصل فالمقصود بها  

 طرق حساب صرفيات الطاقة الكهربائية: 

 يوجد طرق عديدة لحساب صرفيات الطاقة الكهربائية المستهلكة منها: 

 الحساب المباشر.  -1

 الحساب المجزأ الى جزئين. -2

 الحساب الرقمي المجزأ.  -3

 الحساب االقتصادي.  -4

 

 الحساب المباشر: -1

صرفيات الطاقة الكهربائية المستهلكة, حيث يتم حساب  يعتبر الحساب المباشر ابسط طريقة لحساب  

المستهلكة   الوحدات  ثم  (kW-H)عدد  للكهرباء,  المنتجة  الجهة  قبل  من  الوحدة  تحديد سعر  ويتم   ,

 تحتسب أجور الكهرباء من:

 * سعر الوحدة.   (kW-H)صرفيات الطاقة الكهربائية = عدد الوحدات  



 والناتج يمثل ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة. 

والمصانع    إال المعامل  مثل  الكبير  االستهالك  ذات  الطاقة  لمستهلكي  السعر  في  تخفيض  يجري  انه 

كلي  لغرض تشجيعهم على زيادة اإلنتاج, وزيادة تشغيل المكائن, ويتم ذلك عن طريق ضرب المبلغ ال

 اقل من واحد, ويحسب معامل الحمل من العالقة : بمعامل يسمى معامل الحمل والذي يكون 

معامل  الحمل  =
(𝑘𝑊) معدل االستهالك

(𝑘𝑊) اقصى استهالك
∗ 100 

 عدد الوحدات خالل زمن معين = القدرة الكلية * الزمن المحدد 

 الحساب المجزأ الى جزئين:  -2

 تحتسب التعريفة بتجزئة المبلغ الى جزئين هما: 

a)   الجزء الثابت: ويسري على جميع المستهلكين بغض النظر عن كمية وحدات الطاقة, ويتم

 من قدرة الحمل فتكون:  (kW)لكل كيلو واط حساب الجزء الثابت عن طريق تحديد سعر 

 (kW)* السعر لكل كيلو واط   (kW)صرفيات الجزء الثابت = القدرة الكهربائية للحمل 

b)   يعتمد المتغير: والذي  الكهربائية, ويتم الجزء  الطاقة  الفعلي لوحدات  على كمية االستهالك 

 تحديد سعر لكل وحدة من الوحدات المستهلكة: 

 * السعر لكل وحدة  (kW * H)صرفيات الجزء المتغير = الطاقة الكهربائية للحمل 

 ثم يحسب المبلغ الكلي من حاصل جمع صرفيات للجزئين : 

 الثابت + صرفيات الجزء المتغير صرفيات الكلية = صرفيات الجزء  

هذا المبلغ يغطي نفقات    إنلكهرباء ) الشركة( بحيث  لتحديد أسعار الجزء الثابت من قبل المنتج    إن

 العمال والموظفين واإلجازات وتكاليف المعدات والتأمين الخاص بالتوليد.  وأجور

الوقود    أما تكاليف  تغطي  بحيث  فتحسب  المتغير  الجزء  وحدات  والمواد    وأعمال سعر  الصيانة 

 االحتياطية. 

طريقة الحساب المجزأ الى جزئين تعتبر طريقة معقدة وصعبة, لذا يتم حساب صرفيات الطاقة في   إن

 : إنهذا الحساب عن طريق متوسط التكاليف, حيث 

متوسط التكاليف  =  
متغيرة ) + التكاليف  الكلية(ثابتة 

عدد  الوحدات  المنتجة الكلية
 

 ويتم احتساب أجور الطاقة المستهلكة من :  

 (kW-H)أجور الطاقة = متوسط التكاليف * عدد الوحدات المستهلكة  

 



 الحساب( الرقمي المجزأ:  أوالتعريفة ) -3

لل والمنتج  المستهلك  من  لكل  والمناسبة  الحديثة  األساليب  من  المجزأ  الرقمي  الحساب  طاقة  يعتبر 

المتغير في حساب وحدات   الثابت والجزء  الجزء  تكاليف  الكهربائية, حيث تأخذ باالعتبار كل من 

 الطاقة الكهربائية. 

الى أجزاء محددة   المستهلكة  الوحدات  الطريقة تجزأ كمية  ثابتة, ثم يحدد لكل جزء    بأرقامفي هذه 

المستهلك  أماسعر, بحيث يؤدي تحديد أسعار األجزاء   اكبر من    الى تشجيع  على استهالك كميات 

الطاقة, فاذا أعطيت األجزاء أسعار تنازلية أي كلما زاد  االقتصاد في استهالك    أوالطاقة الكهربائية,  

عدد الوحدات المستهلكة قل السعر, حيث هذه التسعيرة تعمل على تشجيع المستهلك على استهالك  

الكهربائية,   الطاقة  من  كبيرة  ا  أما كميات  أعطيت  عدد اذا  زاد  كلما  أي  تصاعدية,  تسعيرة  ألجزاء 

 الوحدات المستهلكة زاد السعر, حيث تؤدي هذه التسعيرة على ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية. 

 :  مثال على ذلك مجموعة وحدات مقسمة الى أربعة أجزاء )ذات تسعيرة تنازلية(

 السعر  المدى )عدد الوحدات(  الجزء 

 20 وحدة  100-1         األول 

 12 وحدة  200-101         الثاني 

 10 وحدة  500-201         الثالث 

 5 فما فوق  -501         الرابع 

  

 اذا كانت األجزاء ذات تسعيرة تصاعدية :  أما

 السعر  المدى )عدد الوحدات(  الجزء 

 5 وحدة  100-1         االول 

 10 وحدة  200-101         الثاني 

 12 وحدة  500-201         الثالث 

 20 فما فوق  -501         الرابع 

 : إنحيث 

 النفقات الكلية خالل زمن معين = نفقات الجزء األول + نفقات الجزء الثاني + نفقات الجزء الثالث + ... الخ 

 نفقات جزء محدد ) جزء األول مثالً( = عدد وحدات الجزء المحدد * سعر الجزء المحدد

, حيث تم تجزئة  1988استخدمت الطريقة المجزأة في العراق على أساس معدل االستهالك اليومي منذ عام  

معدل االستهالك اليومي الى ثالثة أجزاء بتسعيرة تصاعدية لغرض الترشيد في استهالك الطاقة الكهربائية  

 وكانت األجزاء كما يلي: 

 السعر  المدى )عدد الوحدات(  الجزء 

 فلس 10 وحدة يومية  12         االول 

 فلس 20 وحدة يومية  18         الثاني 

 فلس 30 ما تبقى من وحدات          الثالث 



 

المستهلكة خالل   الوحدات  الكهرباء تحدد عدد  قائمة أجور  السابقة والقراءة    60ان  القراءة  يوم عن طريق 

 يوم.  60الالحقة لمقياس الطاقة الكهربائية والفرق بين القراءتين يمثل عدد الوحدات المستهلكة خالل 

معدل االستهالك اليومي  =  
الفرق  بين القرائتين

60
 

الرقم في   التسعيرة ثم يضرب  الواحد حسب  اليوم  ذلك يحسب أجور  ا  60وبعد  الناتج  الكلية  ليكون  ألجور 

 يوم.  60الستهالك الطاقة خالل 

 التعريفة االقتصادية:  -4

يفضلون    إن الكهربائية  الطاقة  اليوم,    أنمنتجي  الكاملة بشكل مستمر خالل  المعدات بطاقتها  تعمل 

 ويعد ذلك افضل اقتصادياً لهم. 

الكهرباء في    مستهلكو  أما الطلب على  لذا يزداد  الحاجة,  الطاقة عند  فيستخدمون  الكهربائية  الطاقة 

أوقات معينة خالل اليوم مثال بعد الظهر وبعد المغرب وتدعى هذه األوقات بذروة الحمل, مما يتطلب  

لطلب  تشغيل مكائن ومعدات إضافية لسد الطلب المتزايد على الكهرباء في أوقات ذروة الحمل, ويقل ا

على الكهرباء في أوقات أخرى وخاصة بعد منتصف الليل مما يؤدي الى االستغناء عن بعض المكائن  

 عن العمل, ويعتبر هذا العمل غير اقتصادي لمنتجي الطاقة الكهربائية.  وإيقافها

فترة ذروة    إن فترات خارج  الكهربائية في  الطاقة  تشجيع استهالك  الى  التعريفة االقتصادية تهدف 

الفترة رخيصة  ال هذه  في  الوحدات  تسعيرة  فتكون  الصباح  الليل وحتى  منتصف  بعد  حمل وخاصة 

كيها    أو بالمقارنة مع األوقات األخرى, مما يشجع المواطنين الستغالل هذه األوقات لغسل المالبس  

االستخدامات  أوالتدفئة    أوالطبخ    أو تخص  التي  األمور  من  ذلك  غير  الى  الماء  المختلفة    تسخين 

 وحتى في المعامل, ويستخدم لهذا الغرض مقياس طاقة خاص.  واألبنيةللكهرباء في المساكن 

 

  



 األسبوع الثامن عشر 

  



 : (kW-H) س الطاقةيمقاي

 مقياس الطاقة األحادي الطور: 

, يتركب  (kW-H)يستخدم العداد الكهربائي لقياس كمية القدرة الفعالة المستهلكة في الساعة وتقاس بوحدة  

مقياس الطاقة من ملفين موضوعين على قلبين من الحديد منفصلين عن بعضهما, األول يربط على التوالي  

مصدر الجهد ويدعى ملف الجهد,   يربط على التوازي معمع الخط الفعال )الحمل( ويدعى ملف التيار, والثاني  

 معلق بين القلبين الحديدين.  األلمنيوم, ويوجد قرص من نمغناطيسيتيمكونين دائرتين 

عند عمل المقياس فانه يتكون مغناطيسين احدهما عن ملف التيار واألخر عن ملف الجهد, يحثان ق.د.ك في  

تداخل المجاالت المغناطيسية مع مجال    إندائري في القرص,  إعصاريالقرص والذي يؤدي الى توليد تيار 

 عزم دوراني للقرص.  إنتاجيؤدي الى  اإلعصاريالتيار 

تعتمد  عدد دوران القرص تتناسب مع الطاقة المستهلكة في الحمل لفترة معينة, وسرعة دوران القرص    إن

 على شدة المجال المغناطيسي لملف التيار. 

على كبح استمرار القرص بالدوران في حالة الالحمل )عدم يعمل    Uيوجد مغناطيس دائمي على شكل حرف  

وجود حمل(, القرص مثبت بمحور ويستند على نقاط ارتكاز ويتصل بهذا المحور تروس وعداد لتسجيل قراءة  

 وحدات الطاقة الكهربائية. 

 : األطوار الثي ثمقياس الطاقة ال

كثيراً من حيث التركيب عن المقياس األحادي الطور فبدالً من وجود ملف    فال يختل  األطوار المقياس الثالثي  

الثالثية الخطوط )بدون خط تعادل( تحتوي على ملفين    األطوار للتيار فان المقاييس الثالثية    وأخرواحد للجهد  

مقاييس    أمالكل من الجهد والتيار وقرصين دائرية مثبتة على محور دوران واحد له نقطة ارتكاز مشتركة,  

تتكون من ثالث ملفات للجهد وأخرى للتيار )أي لكل طور ملف جهد    فإنها الرباعية الخطوط    األطوارالثالثية  

 وملف تيار( وتحتوي على قرصين مثبتين على محور مشترك. 

 مقياس عامل القدرة: 

موجة التيار    إنفي دوائر التيار المتناوب يكون هناك فرق في الطور بين موجة كل من الجهد والتيار, أي  

يكونان بنفس الطور اعتماداً على العناصر الكهربائية التي تتكون    أو متقدمة على موجة الجهد    أوتكون متأخرة  

 منها الدائرة الكهربائية. 

زاوية فرق الطور   إنفي الدوائر الكهربائية ذات المقاومة النقية يكون الجهد والتيار بنفس الطور أي  •

 . (θ = 0)تكون صفر 

 . (θ>0<90)في الدوائر الكهربائية الحثية يكون التيار متأخر عن الجهد بزاوية تكون  أما •

 . (θ>0<90)في الدوائر الكهربائية السعوية يكون التيار متقدم على الجهد بزاوية تكون  أما •

 بين الجهد والتيار.  (cos θ)يعرف عامل القدرة بأنه جيب تمام زاوية فرق الطور 



يحتوي على ملف  )أي من جزء ثابت وجزء دوار(, والجزء    ردينامو ميت يتكون جهاز مقياس عامل القدرة من  

الحمل,  مع  التوالي  على  على    يربط  ويربطان  بعضهما  مع  متعامدين  ملفين  من  الدوار  الجزء  يتكون  بينما 

الجهاز,   العمل ينحرف الجزء الدوار بزاوية    وأثناءالتوازي مع المصدر, ويتصل مع الجزء الدوار مؤشر 

 . (cos θ)تتناسب مع زاوية الطور بين الجهد والتيار, والجهاز مدرج بحيث يعطي قيمة  

 للطاقة الكهربائية:  ةاإللكترونيالمقاييس 

مقاييس   الحاضر  الوقت  في  الميكانيكية  إتتوفر  المقاييس  تنافس  والتي  الكهربائية  الطاقة  لقياس  لكترونية 

 : اإللكترونيةالمستخدمة في البيوت والمحالت, وتمتاز المقاييس االعتيادية 

 دقة القراءة.  -1

 رخص كلفتها.  -2

 ييس االعتيادية.العزل العاليين مقارنة مع المقا أواالعتمادية  -3

 محتوياتها بانقطاع المصدر الرئيسي للقدرة.  رال تتأثخزن المعلومات لفترات طويلة في ذاكرات  -4

 الصدمات وغيرها. وتتأثر بالعوامل الخارجية مثل الحرارة العالية والرطوبة  أنهذه األجهزة يمكن  إن إال

 

 ثابت المقياس:

أو لكل وحدة, فمثالً اذا كان    (kW-H)د دوران القرص لكل  رقم يثبت على لوحة معلومات المقياس يبين عد

 . (kW-H 1)دورة يسجل المقياس   375( يعني انه كلما دار القرص 375ثابت المقياس )
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 الطور.  أحاديشكل يوضح مقياس طاقة 

 

 

 

 طرق ربط مقاييس الطاقة الكهربائية:

 الطاقة هما: يوجد طريقتين لربط مقياس 

 الربط المباشر.  -1

 الربط غير المباشر.  -2



 مقياس طاقة احادي الطور )ربط مباشر(. 

مقياس طاقة ثالثي األطوار رباعي  

 الخطوط )ربط مباشر(. 
مقياس طاقة ثالثي األطوار ثالثي  

 الخطوط )ربط مباشر(. 

 مقياس طاقة أحادي الطور )ربط غير مباشر(. 

اذا كان تيار الحمل اعلى    أمامساوي لتيار المقياس,    أو يستخدم الربط المباشر عندما يكون تيار الحمل اقل من  

بحيث يربط ملف التيار للمقياس    (CT)من تيار المقياس فيستخدم الربط الغير مباشر باستخدام محوالت التيار  

 على اطراف الملف الثانوي لمحول التيار. 
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 األسبوع التاسع عشر 

  



 مثال:

منها   كل  قدرة  كهربائية  مدافئ  ثالث  يحتوي  كهربائي  منها (kW 2)تأسيس  كل  قدرة  مصابيح  وثمانية   ,       

(75 W)    وعشرة مصابيح قدرة كل منها(100 W)  موجودة على مدار العام ومتوسط االستخدام    األحمال, هذه

 , احسب: أسبوعياً ساعة  25ساعة يومياً ولكل مصباح  2لكل مدفأة 

 نفقات الطاقة الكهربائية خالل عام واحد حسب التعريفات التالية:  -1

a)  :الحساب المباشر 

 وحدة من وحدات التدفئة.  دينار / 4

 نارة. دينار / وحدة من وحدات اإل 10

b)  أنالتسعيرة متعددة الشرائح )الرقمية المجزأة( بحيث : 

 دينار / وحدة.  5وحدة بسعر  500

 دينار / وحدة.  10وحدة بسعر  1000

 دينار / وحدة.  15وحدة بسعر  1000

 دينار / وحدة.  20ما تبقى من الوحدات بسعر  

c)  :التسعيرة ذات الجزئين وكما يلي 

 دينار لكل كيلو واط.  2

 . واإلنارةفلس / وحدة من وحدات التدفئة    2.5

 متوسط التكاليف لكل وحدة للتسعيرة ذات الجزئين.  أوجد -2

 الحل : 

عدد وحدات التدفئة خالل عام  القدرة الكلية للتدفئة * عدد ساعات التشغيل =  

 kW-H 4380 = (2 * 365) * (2 * 3) = عدد وحدات التدفئة

خالل عام  اإلنارة* عدد ساعات التشغيل = عدد وحدات  لإلنارةالقدرة الكلية   

االنارة  وحدات عدد  =
(10 ∗ 100) + (8 ∗ 75)

1000
∗ (52 ∗ 25) = 2080 𝑘𝑊 − 𝐻 

1-      

a)  :الحساب المباشر 

نفقات  التدفئة خالل عام = عدد  وحدات التدفئة ∗  السعر 



نفقات  التدفئة خالل عام = 4380 ∗ 4 =  دينار  17520

نفقات  االنارة  خالل عام = عدد  وحدات االنارة  ∗  السعر 

نفقات  التدفئة خالل عام = 2080 ∗ 10 =  دينار  20800

النفقات  الكلية خالل عام = 17520 + 20800 =  دينار  38320

b)  :الحساب المجزأ الرقمي 

النفقات  الكلية خالل عام

= نفقات  الجزء  االول  + نفقات  الجزء  الثاني  + نفقات  الجزء  الثالث  +  نفقات  الجزء  الرابع 

عدد  الوحدات  الكلية للتدفئة واالنارة  = 4380 + 2080 =  وحدة 6460

عدد  الوحدات  الجزء  الرابع  = 6460 − (500 + 1000 + 1000) =  وحدة 3960

نفقات  الجزء  االول  = عدد  وحدات الجزء  االول  ∗ السعر  = 500 ∗ 5 =  دينار  2500

نفقات  الجزء  الثاني  = عدد  وحدات الجزء  الثاني  ∗ السعر  = 1000 ∗ 10 =  دينار  10000

نفقات  الجزء  الثالث  = عدد  وحدات الجزء  الثالث  ∗ السعر  = 1000 ∗ 15 =  دينار  15000

نفقات  الجزء  الرابع  = عدد  وحدات الجزء  الرابع  ∗ السعر  = 3960 ∗ 20 =  دينار  79200

النفقات  الكلية خالل عام = 2500 + 10000 + 15000 + 79200 =  دينار  106700

c)  :التعريفة ذات الجزئين 

القدرة  الكلية للحمل  = (2 ∗ 3) +
(10 ∗ 100) + (8 ∗ 75)

1000
= 7.6 𝑘𝑊 

صرفيات  الجزء  الثابت  = (𝑘𝑊) القدرة  الكلية ∗ (𝑘𝑊)  السعر  لكل = 7.6 ∗ 2 =  دينار  15.2

صرفيات  الجزء  المتغير  = عدد  الوحدات  الكلية  ∗ السعر  = 6460 ∗ 2.5 = فلس 16150

=  دينار  16.15

المبلغ  الكلي  = صرفيات  الجزء  الثابت  + صرفيات  الجزء  المتغير  = 15.2 + 16.15 =  دينار  31.35

2-       

متوسط التكاليف  =
التكاليف  الثابتة  + التكاليف  المتغيرة 

عدد  الوحدات  الكلي 
=

31150

6460
= وحدة 4.8 ⁄فلس  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


