
  )١(استشارى آيف تكون مهندس

 

  ....صالح/م
 
اب   العبارات الصغيره بعد ان تقرأ ما فى المرفقات اضف هذه - م      وقد وضعتها بالمرفقات من ب التشويق فقط ولمعرف آرائك

ه      اسئله مهمه فعال وبتثب  آل دى  فى الموضوع ه فى مكان ى اساس         المهندس من اول ه بيعمل تصميم مبنى عل يحس ان وب
   االجابه؟؟؟؟.… اساس نظام عالمى ثانيا علمى اوال ثم على

      
  ....صالح/م
  
  -: ارجو من االخوه الزمالء الرجوع اوال الى موضوعين سبق وان آتبتهم -
  هرباءاالعمال التى تطلب من استشارى الك -١
  استشارات الهندسه الكهربائيه تصميم واشراف على تنفيذ -٢

  -:وبعد قراءتهم سيتضح ان المهام الرئيسيه للمهندس االستشارى هى
  تصميم االعمال الكهربائيه -١ِ
  االشراف على التنفيذ -٢ 
ه      - ذ اعمال ى تنفي ا   او اعطاء التوجيهات لمن يشرف     --ويكون المهندس هو االولى باالشراف عل ى اى    -عليه رد عل او ال

ه     دليل        سؤال يوجه اليه من قبل من يشرف على تنفيذها فى حال وجود اى استفسار من ه ولكن بال ه آاذب دون مجادل ولكن ب
  والمرجع

  ماهو هذا الدليل او المرجع؟
ود المصرى - ه الك ه والمواصفات  ان يه العالمي ن القياس دد س كان وتج ى تضعها وزاره االس اذن ليست  وياوالمواصفات الت

ى مصدر      والتى يرآز عليها معظم المنتديات والمواقع البرامج التى تقوم بعمليه التصميم د عل ى تعتم ولكن معلوماتك اوال الت
  . هى االساس

البرامج فقط للسرعه      بهذا البرنامج او ذاك ولن يمكنك يوما ما الرد على استفسار فى تصميمك بانك عملته ولكنك تستعين ب
امج     مل اى تعديل اذا لزم االمر ووضع لمساتك على النتائجويمكنك ع ايج دى من برن مش ها تقدر فى يوم تقول انا جبت النت

  .آذا
  ياترى هل هناك فرق بين هذه المصادر وما درسناه فى آليه الهندسه؟؟؟؟ -

  من نرجع؟؟ ما هو الحل والى -وردت فى هذه المراجع-طيب واذا اختلف اثنان من المهندسين فى نقطه ما 
ه                  اول عشان ياخد بال ى المق ا المالحظات المفروضه عل ه هي د عمل اى تصميم؟ واي ا عن ا الشروط الواجب اتباعه وايه هي

  منها؟؟؟؟
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

بسم الله
Note
خاص لمنتدى الهندسة الكهربيةبارك الله للقائمين على هذا المنتدىوللمهندس الإستشارى / صلاح زكىأخوكم فى الله أحمد السيد 



  
 )٢(استشارى آيف تكون مهندس

  ...صالح/م
   
ا   وقراءتك للكود المصرى اوال والخاص اضطالعك - ه بانواعه ى لكى        باالعمال الكهربائي ى الخطوه االول دامك عل سيثبت اق

ا محدده         استشارى تكون مهندس اء ولكنه ك آمهندس آهرب ده علي فهو   --التصميم  لخطوات  ستجد به معلومات ليست جدي
ه     التصميم ه اثناءيقودك فى اتجاه االلتزام باشياء معين اليجوز لك االنحياز او البعد عنها وآذلك المواصفات القياسيه العالمي

و االخر       آل الفروع فى دا تل ا واح ك االضطالع عليه ين     طبعا يمكن رق جوهرى ب ذه       وال يوجد ف ين ه ه وب ا درسته بالجامع م
ى ان  الدول آل الناس وآل عالمى على ان نلتزم جميعا بالضبط وآانه اتفاق المصادرولكن ام       عل ا قاعده واحده ونظ يكون لن

  .بتنفيذه واحد نقوم جميعا
 
ل فى     - ه االمث راء        للمستخدم  والألمن  االستخدام  النه بعد دراسات عميقه ثبت ان ا الخب دئين وام ى للمبت ال تقريب وساذآر مث

م  ١.٥والذى يليه  ٢مم١مثال فقد تحددت مثال فى المواصفات العالميه ان يكون مقاطع الكابالت قصدى فسيعرفون ده   ٢م وبع
  ،،،،،،،،،،،وهكذا ٢مم٢
 
 ولكن عليك االلتزام اال لضروره ذات طبيعه خاصه ٢مم ١.٧و أ ٢مم ١.٤آابل مثال  فال يمكنك اثناء التصميم اختيار مقطع -

  .بما التزمت به المصانع اصال من اقطار التصنيع
 
  -:مثال اخر -

ا    ضاءه فى االماآن المختلفهتكون شده اال ان يلتزم الجميع بان ك    ---طبقا للجدول الموضوع به ه     فى حين ان آنت فى الكلي
ذا      بتاخد المساله ع آ ان وتطل اط بالجداول    بصرف النظر  - وتحسب شده اضاءه المك ه للتصميم    عن االرتب ودى  ----الملزم

ه فقط    ه تقريبي ك   امثل ى ذل ذا التصم         وعل اننى آمهندس استشارى عملت ه ول ب الكود      يم او ذاكيمكن الق ا جاء ب ا بم ملتزم
ه     … فى فى اعمال االضاءه سواء آان ذلك ، والمواصفات العالميه ول اي ذا الجزء بيق ان فى  ، يبقى تشوف الكود فى ه  او آ

د المنخفض    ه فى النقطه دى       ..… اللوحات للجه ول اي ود بيق ان فى   برضه تشوف الك ام      او آ ا او فى نظ الشبكات او ربطه
  .و او او اوتاريض او انذار ا

 
 او سؤلت - لتقف على ارض صلبه اذا ما نوقشت فيه اوال تعرف وتقرأ فى الموضوع الذى تعمل فيه يعنى وانت بتصمم الزم

رقم     ذا ال اذا وضعت ه ه    لم ده لي ى    او ذاك او رسمتها آ ك المثل ود المصرى والمواصفات القياسيه     ( فتكون اجابت ا للك  طبق
  .)العالميه

 
بنفس  ) ١(باقى جزء اخر لالجابه على ما جاء بمقالى رقم ..… اعمالك او يطعن فيها آل من يشكك فىعلى  وهذا ابلغ رد -

  . وسيرد ان شاء اهللا تباعا ،الموضوع
  

  
  ....مشارآة

  
دات     ه العشرة مجل ك في وقت قصير     تعلمنا آيفية دراسة الكود المصري والذي يفوق عدد مجلدات حيث انني اعمل في      وذل

ود المصري اال انني      أحاول انمجال التصميم و ذ خمسة أشهر    ( أنتهي من دراسة الك ي    ) ومن م االطالع اال عل م أت ة   ل اربع
  .مجلدات فقط 

  
  ....مشارآة

رة الكتالوجات    بدون االحتياج الفعلى له بمعنى انامهندس صيانة و نود ان نطرح آيفية دراسة الكود احيانًاتصميم لكن مع آث
ود ال دم وج ع ع الزم لدراسةو المراجع م ت ال ع  وق ط م راءة فق يس الق واد و ل د المكات  االآ ى أح دس ف ل المهن دم عم ب ع

  .......تشترط للعمل وجود خبرة فى مكتب استشارى االستشارية و التى

 



  ....صالح/م
  
ود المصرى والمواصفات القياسيه من      - اى حال من االحوال عمل اى        المهندس االستشارى   اهم مصادر   الك وال يمكن ب

وقد ورد فى هذا المقال ألنى اعرف  حده على ولكن آما ورد بمقالى هذا تقرأ آل جزء تحتاجه -التحفظ  وهى تصميم بدونهما
ا        الكالم هذا ان احدآم سيخطر بباله رأ الجزء الخاص به اج لالضاءه تق دريجيا  ) الصفحات فقط  ( عند االحتي سوف تجد    وت

دات   ولن تقرأ ابدا  نفسك قد مر عليك هذا وذاك ع المجل ا جمي ه     ومطلق ه واالنجليزي ا واالمريكي ا     المصريه منه ل واحد منه فك
  .عندما تكون فى حال تصميم شئ بعينه تحتاجه

 
ين        - وم او اثن ن تأخذها فى ي ره سنين ل ا سبق التوضيح    وان خب ذا االسم       ال فكم ات الهندسه به ا   يوجد تخصص بكلي وانم

  .نتناقلها من بعضنا البعض
   
 
ه       ..............)سحره  ندسين ولسنا  نحن مه ( - ك االجاب ف؟ فعلي ن؟ وآي  من يرغب فى ان يكون مؤهال      واذا سؤلت من اي

دماك    وعليك انت  تمشى فيه فانا ادلك على بدايه الطريق وآيف فليتبع خطواتنا خطوه بخطوه لمهندس استشارى ان تحرك ق
  . الرحله الطويله وتحمل سيفك وزادك فى هذه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 )٣(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م
 
الى  - ى مق م  ف ا    ٢رق اط وقلن ض النق حنا بع ود او        اوض ن الك ئ م ير ش ى تفس ان ف ف اثن و اختل اذا ل فات؟ م  المواص

ى تصميم  اعلم اخى  ه      المهندس انك عندما توقع عل ه مسؤليه آامل روه    فانت مسؤؤؤل عن در اهللا مك ستجد   - واذا حدث ال ق
 ماهو مطابق للكود المصرى والمواصفات  على ولن ينقذك سوى ان تقول اننى آتبت وصممت ووقعت نفسك امام المسؤليه

  ..القياسيه
 
ام    ا ينهارفكم نعم احيانا تاتى الرياح بما التشتهى السفن - ى المهندس    العقار وتجد آل من حولك يشيرون باصابع االته  -ال

المكروه يكمن فى ماس    وآلكم تعلمون ان آثيرا من هذا المشرف ومنهم من يقول هو الذى صمم بالخطأ فمنهم من يقول هو
  .....او او او نتيجه زياده االحمال عليه او احتراق آابل -او تعطل وعدم عمل دوائر االنذار  آهربائى

 
ام     --او حدث اثناء زياره مهمه  هذا المبنى مهم عندها يبحثون عن السبب وخصوصا لو آان - ه صغيره بحم  او صعق طفل

باحه يص      و س ه تخل ره وعلي ى غي ه عل ى التابع ل يلق ن عم ؤل ع ل مس د آ ا تج ه هن دس   نفس ى المهن ول اخ ا نق  -:وهن
ه   وعليك ان تراعى اهللا فى عملك قصى درجه ممكنهمن فضلك آن حذرا ال الذى يرغب فى ان يكون استشارى وان تخلص في

ر حق     وتتذآر انك تصمم هذا العمل وانت خائف اوال من اهللا   هللا ا بغي ل نفس ذآر ايضا ان من خلفك اوالدك فى       او ان تقت وتت
  .اليك حاجه

 
م هو اللجوء      -او التصميم  المقايسه الموضوعه واود ان اذآرآم انه فى حال االختالف فى تفسير بند من بنود -  يكون الحك

  .تختارها نقابه المهندسين او من لجنه -االستشاريين  لجنه تحكيم تشكل اما من اساتذه الجامعه الى
 
 ؟؟؟؟؟؟عند تصميم الدوائر وماهى اسس تقدير االحمال الكهربيه يفيه تصميم الدوائرآ  فى سنبدأ خطوات جديده وجاده  -
  

  
  ....مشارآة

  
او احتراق آابل نتيجه زياده  -االنذار  او تعطل وعدم عمل دوائر ون ان آثيرا من هذا المكروه يكمن فى ماس آهربائىتعلم -

  .او او او االحمال عليه
  

  ....رد
  

ل      طبعا من أهم النقاط الواجب مراعاتها تجنبا للماس الكهربي هو تصميم الصاعد - راج أق وذات مرة رأيت صاعدا بأحد االب
ام  ) حيث انه ال يوجد مهندس قام بالتصميم  ) واجب فسألت عن من قام بالتنفيذهو مما  فكان الرد أن أحد مقاولي الكهرباء ق
  .وعندما سألته ان ذلك أقل من االحمال التي سيتحملها الصاعد)  !!!!!!!وهو ليس مهندس ) بذلك

 
  ....آان الر

   !! المالكعلشان أوفر علي 
 

وبالتالي عندما يقوم المهندس  العقارات يلجأون ألي فرد سينفذ الكهرباء مع توفير المال من أصحابمع االسف هناك الكثير 
  أفل من اللي انت بتقول عليه أروح لفالن هيعملهولي بسعر تجد أحيانا أن الرد بالتصميم والتنفيذ علي االساس العلمي

  في هذه الحاله استاذنا الفاضل ؟؟ فكيف يكون الرد
  
  
  

  



  ....رد
  

د  - وزارة        و هيعمل التصميم تحت    إذا آان فالن ده مهندس نقابى معتم ًا للتعليمات الخاصة ب مواصفات و إشتراطات و طبق
ة اإلقتصادية    فيكون هذا مطلوب الكهرباء و وزارة اإلسكان ا     الن من أآثر األشياء التى تميز التصميم التكلف للمشروع مع م

رات          ، يتناسب للشروط و المواصفات العامة ات وخب ه من إمكاني ا لدي ه م اول لدي ذ  أما إذا آان فالن ده مع إحترامى مق  لتفي
اء  ات إعط ى جه ة ف ة متمثل ات الرقابي ا عن الجه ئولية هن ون المس ل فتك راخيص العم ون . الت ى يجب أن تشترط أن يك الت

ذ    األعمال الكهربائية وليس إستشارى عام لل   التصميم معتمد من مهندس إستشارى متخصص فى مشروع و أن يكون التنفي
  . آهربائى متخصص معتمد نقابيًا تحت إشراف مهندس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  )٤(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م
 
وآيف يقدر احمال اى  التصميم نبدا اليوم فى الخطوات االولى لمهندس حلقات الماضيه ت الرئيسيه فى الثالثبعد التوجيها -

ال   قطعه تكون مشروع بدايه من ان ى اآتم دوائر   هآيفي و ؟؟؟؟التصميم  ارض فضاء وحت دير     ؟؟؟؟تصميم ال اهى اسس تق وم
  ؟؟؟؟الدوائر االحمال الكهربيه عند تصميم

ا  وا انن ى     وال تنس ا عل ل آالمن ى آ نعتمد ف ود س رى الك يتم المص ارئ      وس ل الق ى ال يم زاء حت ى اج يمها عل  تقس
  :سنتكلم االن عن تصميم الدوائر بصفه عامه الجزء االول بالمرفقات

  
  :اوال *
  
  مثال قطعه ارض سوف يقام عليها مجموعه من المبانى المتنوعه وائر خاصه بالموقع العام اذا آان عندكهناك تصميم لد -

ه    ذه المنطق ه          وعليك تقدير القيمه المبدئيه لمجموعه االحمال فى ه ال الكهربائي ه لالعم ه المبدئي دير التكلف تم تق ك لكى ي وذل
ه او مستعمر   لهذه المنطقه وى   فقد تكون هذه المنطقه مدين د يحت ه      ه سكنيه او آمباون ى عدد من المنشآت المختلف ل   عل وقب

ا    تقام عليه ى س آت الت ه المنش د آاف ن تحدي د م ذه االرض الب ى ه اء عل داول    البن الل الج ن خ دئى م دير المب ذا التق أتى ه وي
  تبار نوعيهمتر مربع مأخوذا فى االع ١٠٠والتى تحدد قيمه الفولت امبير لكل  الموجوده فى المواصفات القياسيه

  .ويمكنك البحث فيها وعنها اذا آان المطلوب منك هذا العمل الخ.... هذه المبانى هل هى سكنيه ام صناعيه ام ترفيهيه 
  
  :ثانيا*
  

ه  ده حسب نوعيت ى ح ى عل ل مبن اك تصميم خاص بك ل هى مدرسه  هن رد ورشه  -ام مصنع  -ه ى -ام مج ذا المبن ل ه  ه
ا       وفى هذه الحاله البد من ، الخ.....نى ام سك -لمستشفى ام منتجع سياحى  ا مم ك ام ى وذل ذا المبن وضع تصور لمحتويات ه

آخطوه اولى لعمل بعض االعمال  وفى هذا المبنى من الكود او طبقا الحتياجات المالك ورغبته فى اضافه ورد الزاما بوجوده
  : تصميم ان

  
  Ibنحدد قيمه التيار التصميمى اوال لهذا المبنى     -١
  In                        نختار تيار الوقايه المناسب -٢
  c.f                 نختار معامل التصحيح المناسب  -٣
  Iz                نقوم بحساب السعه التياريه للكلبل-٤
  نختار مساحه المقطع المناسب للكابل -٥
  مراجعه الهبوط فى الجهد -٦
  
ا   وضع التصميم المبدئى المتصور لكى يتم بناء عليها وهىثم يأتى بعد ذلك الخطوه الثانيه  - التصميم النهائى فالتصميم دائم

ه      يرعى فيه الدقه ع       ويتم تعديله عده مرات وليس مره واحده حتى يصل فى صورته النهائي ه من جمي ى الصوره المقبول ال
  .......وسنأخذ مثاال على ذلك ان شاء اهللا قريبا ثم يتم التوقيع عليه النواحى

   
  ....مشارآة

  
ا  - ائى فالتصميم    وضع التصميم المبدئى المتصور لكى يتم بناء عليه ه     التصميم النه ه الدق ا يرعى في ه عده     دائم تم تعديل وي

واحى       النهائيه مرات وليس مره واحده حتى يصل فى صورته ع الن ه من جمي ى الصوره المقبول ه     ال ع علي تم التوقي م ي هل   ث
اء       المهندس المدني أن يقوم بالتعديل علي المبني أثناء معني ذلك أنه مقبول من ا من مهندس الكهرب التنفيذ ثم يكون مطلوب

روع  ي المش ديل عل وم بالتع ك أن يق د ذل ا ؟؟؟  بع ا آهربي ه تمام اء من م االنته دما ت  بع
  ......أنها آثيرا ما تحدث معي أرجو توضيح هذه النقطة لي حيث

  
  



  
  ....صالح/م

  
وبالمناسبه   ستجد ان مقصدى من مراحل التصميم شئ اخر    شرحه فى الحلقه الخامسه وسيتم -ير منطقى طبعا دا آالم غ -

  :نقطه احب اوضح
 
ه من فتحات فى        وآل المعماريه عمل المهندس استشارى الكهرباء بعد تمام اعتماد الرسومات يبدأ ه توضيح متطلبات ماعلي

  .منعا من تكسير الخرسانات اثناء تنفيذ االعمال الكهربائيه ريه لهاو عرض ايه متطلبات جوه االسقف للمهندس المدنى
 

  ....مشارآة
  

ه من فتحات فى        المعماريه يبدأ عمل المهندس استشارى الكهرباء بعد تمام اعتماد الرسومات ه توضيح متطلبات وآل ماعلي
  ما المقصود بفتحات االسقف ؟؟..... للمهندس المدنى االسقف

  
  ....صالح/م
  
ا      لمهندس الكهرباء اى حق فى عمل اى تكسير سلي -  ه الى سبب مهم ال المدني ان  فى الخرسانات او االعم ه   آ  ولكن علي

دور     -مرحله التصميم  ليتم مراعاتها فى عمله اثناء اخطار المهندس المدنى بما يحتاجه من فتحات ان فى ال فعليك مثال اذا آ
ى االرضى من خالل     فمعروف --متوسط فى مبنى سيتم وضع لوحات منخفض او االرضى  ان الكابالت ستمر من البدروم ال
ان لوحات ذات اوزان     وعليك ان تعرف المهندس المدنى انه سيوضع  -هذه اللوحات قاعده فتحات ذا المك ذا    فى ه درها آ -ق

ذا    وتحتاج فتحات فى سقف ا آ ه   لكى يراعى االوزان والفتحات    البدروم ابعاده ذه اللوحات    وضع  فى منطق تمكن    -ه لكى ي
ثال       - تكسير دون من العمل) اقصد المقاول(مهندس الكهرباء اج فتحات للتكييف م دما نحت ا   -آذلك االمر عن ا وغيره  وغيره

  . من االعمال
  

  ....مشارآة
  

 وآيف يقدر احمال اى التصميم نبدا اليوم فى الخطوات االولى لمهندس الماضيه بعد التوجيهات الرئيسيه فى الثالث حلقات -
ه  مشروع بدايه من ان تكون   ال التصميم     قطع ى اآتم ه تصميم   ارض فضاء وحت دوائر  آيفي ال      ال دير االحم اهى اسس تق وم

  ؟؟؟؟؟الدوائر الكهربيه عند تصميم
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 )٥(استشارى مهندسآيف تكون 

  ....صالح/م

 
ابقه ره الس ى الم م اوضحنا ف ه )٤(رق ود المصرى ان ى الك اد عل د من االعتم ه الب  IEC والمواصفات القياسيه الدولي

 international electrical codeحيث انها -للقدره لكل متر مربع  واننا نقدر االحمال فى المساحه المطلوبه اوال طبقا 
ا  على حده وقلتا اننا سوف نأخذ امثله على هذا طبيعه آل مبنىتختلف باختالف  طرق التصميم ووضع الخطوات      من  لتقربن

ا للمواصفات        االولى له ا وطبق دليل لن ه آ ه بسيطه وهادئ ه     IEC مرفق امثل دينا     وايضا مراحل التصميم المختلف ان ل اذا آ ف
ارى  مساحه ارض بها منشآت ا ومواف  ومحدده من قبل المهندس المعم دير        ق عليه ه تق ك بداي ذه الجداول المبسطه يمكن فبه

  .االحمال

  ....مشارآة
  

ه   - ل غرف ي سؤال من فضلك     ،هي نصف حصان    ورد في هذا الملف أن قدرة التكييف لك م تكون المساحه المتوسطة      ول آ
ود نظرا الختالف        ه من وجهة نظر الك ة له        للغرف درات التكييف المطلوب الي اختالف ق ا   المساحات وبالت ذه المساحات وآم

ان رطب        ( وجود الغرفه من حيث مكانها  تختلف طبيعة ان مشمس أم في مك ذلك من حيث عدد    ) هل هي في مك راد   وآ االف
  .القائمين فيها ومن حيث طبيعة استخدامها

  
درة للتكييف المتاحه في مصر               آنت قد سألت احدي   - ل ق أن أق وآالء الحدي شرآات التكييف في مصر وأخبرني ب هي   ال

  . حصان ونصف
ه هي     - ة للغرف ذلك         هل أراعي في التصميم أن قدرة التكييف الالزم الزم ل ل ال ار الكاب وم باختي م  ٣( حصان ونصف وأق  ٢م

ا بالسوق المصري    (  أم اراعي أن التكييف سيكون ثالثه حصان ( ومتوسط سعر المتر اثنين جنيه وم ) أآبر قدرة تقريب  وأق
ل   تخدام آاب م٦( باس ات    ومتوس ٢م ة جنيه ر اربع عر المت عر  ) ط س رق الس ح ف   .وواض

   
وع ا لن اه تبع ع المي ار مضخة رف ة اختي ي آيفي ا أرجو أن توضح ل داولهم  آم دا ج م جي م أفه ي وارتفاعه حيث انني ل المبن

   .اختيار السخان الكهربي المناسب الموجوده بالملف المرفق لكم وآذلك
 
  
  ....صالح/م

  
معناها اننى عند عمل  حصان التى وردت بالجدول٠.٥ لجداول لعمل التقدير المبدئى لالحمالاخى الفاضل ان هذه ا الحظ 

 .حصان ١.٥=  ٠.٥*٣يبقى  غرف التقدير المبدئى لتكييف شقه ثالث
  .حصان ٣=يبقى  ....غرف ٦وشقه 

 
ه  بافترا معناها٠.٥وآلمه  آويس ستجد ان عنوانه الحمل الحقيقى للشقه وهكذاولو قرأت الجدول - ولكن واضح    ضها للغرف

ا   آيلو وات اثناء تقديرك لالحمال ٤.٦عن  اى اليزيد ٠.٨:٤.٦من  فى نفس السطر ان الحمل الحقيقى للشقه الجدول وبعد م
ه من      تعرف الحمل التقديرى للشقه حسب طبيعتها ه المتقدم در فى المرحل دد المناسب من     التصميم  تق ار الع ات   اختي التكييف

نهم حصان   ٦تقدر تضع فيها  حصان ٦قدرت ب  التىفالشقه  لهذا الحمل ه  تكييف آل واحد م ل واحد    او اربع  حصان  ١.٥آ
نهم ل م ان آ د المسموح 2.5 او اثن اوز الح ه تج ل  الن ثالث ث الحم ك من حي دئى هو دليل ل المب دير الحم ذا فتق ط وهك  فق

ه  الى ----- تعرف منه حدودك من ا  اال اذا آان المكان ذو طبيعه خاصه فل ه     بات اخرى حس ك معرف ذا الشرح امكن ا   وبه ان م
ك     تختاره من عدد التكييفات ذى يحدد ل ذا     وقدرتها هو ال ل الواصل له ا من        التكييف  مقطع الكاب ا يكون ام دد هن د الع وتحدي

ه   اختيارك ه     او حسب رغب ك او من الوجهه المعماري اه       المال ات المي ار طلمب ا بخصوص جدول اختي اهى    ام  فهو يوضح م
ه    االعتبار انى المختلف اء التصميم للمب وع    ات التى تؤخذ اثن ه ن ى  فالجدول ب ى      المبن ذا المبن اظره له عدد   وحده الحساب المن

وات   ٥٠-٢٥-١٠-٥الطوابق   م ال اظر  ث ثال مستشفى    … المن ى م وع المبن اس    --فن دور    ٣٠وحده القي  عدد -مريض فى ال
  . آيلووات ١٠يكون الوات  ٥االدوار 



  
 

 )٦(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م
  
 

ا    -آيف نقدر الحمل   ومرفقاتها) ٥(الحلقه رقم  بعد ما اوضحنا فى ه البسيطه عليه در      يبقى جزء   واالمثل آخر وهو آيف تق
ا  اطعوهل انت محتاج الى فيوز ام ق نوع القاطع ل واحد وانواعه       اذا فهمن نهم وخواص آ رق بي ار      الف در بسهوله نخت ا نق ه

ياترى اختار قاطع  -ماهو فيه منها الصغير والكبير وبتاع الشقه وبتاع اللوحات الكبيره -المكان المناسب  فى الشئ المناسب
ذه الشراره     هااللى بتحصل في طيب ماهو القواطع برضه لها مخاطر الشراره شكله ايه وقيمته آام د ه وع   -ازاى اخم اى ن وب

انيكى     عمالين نسمع  من القواطع ى وميك ه مغناطيسى وآهرب م    آلم الوا نفه ابالت    - االول القواطع  طيب تع م الك دين نفه  وبع
ع  (فى اللوحه قواطع+احمال الثالث اجزاء الرئيسيه للتصميم ويبقى عندنا وايه العالقه اللى بينهم ابالت +(لوحه توزي ربط   آ ت

  .وبعدين نعمل مع بعض تصميم لطيف وصغير ومتكامل نهمبي
  

 : (Switchgear) القواطع الكهربائية*
يقع بين المصدر  على أنه أداة فصل ووصل للدائرة الكهربائية، (Circuit breaker) يعرف القاطع   -

كانيكية فيه إما وتتحرك األجزاء المي. المصدر المغذاة من هذا (Loads)وبين األحمال (Source)الكهربائي
  لتعمل بدورها (Electrical)آهربائيا أو (Manual)يدويا

  على فصل التيار الكهربائي عن مرآز األحمال مهما آانت سواء محرآات أو دوائر إضاءة أو
  .إلخ...تغذية لوحات آهربائية أو دوائر مراقبة و تحكم 

  وطرق وتوصيالت مختلفة، وقد يكونويمكن تشغيل القاطع يدويا أو آهربائيا أو ذاتيا بأشكال 
  الكافية لحماية تلك الدائرة (Fuses Or Relays) مزودا بعناصر حماية الدوائر الكهربائية

حالة أنه يراد إيصاله ويقوم بفضل التيار  المستخدم فيها،وتكون وظيفته إيصال التيار الكهربائي إلى الدارة الكهربائية
  . صلهفي حالة أنه يراد ف - الكهربائي

أو زيادة الحمل أو  Fault))أو خطأ SCفيقوم به القاطع في حالة حدوث دائرة قصر (Automatic) أما الفصل الذاتي
  . (Relays)غير ذلك من إشارات يتلقاها من األنواع المختلفة من ال التيار أو في حالة هبوط الجهد أو زيادته

  : أجزاء القاطع
  : المالمس المتحرك) أ

  الوصل المباشر بين أطراف) مع المالمس الثابت(ن مادة جيدة التوصيل للكهرباء ووظيفته ويكون م
الكهربائية العالية تكون المالمسات  وفي بعض القواطع خاصة ذات القدرات. المصدر الكهربائي وأطراف دائرة الحمل 

الشرر  ا لوقاية المالمسات الرئيسية من آثارجزأين حيث يكون الجزء الثاني مضاف المتحرآة وآذلك المالمسات الثابتة ذات
، ويسمى  Main contact بالمالمسات الرئيسية الكهربائي الذي يحصل عند الوصل و الفصل وتسمى المالمسات األولى

المالمس  ،ويتحكم الجزء الميكانيكي بحرآة ( Arcing contact(ِِبمالمسات امتصاص الشرر الجزء الثاني من المالمس
  .أو فصل التيار الكهربائي للجزء الكهربائي حيث يقوم بوصله أو فصله عن المالمس الثابت حين نقوم بوصلالمتحرك 

  : المالمس الثابت) ب
توجد هنالك مالمسات امتصاص شرر  ويكون من مادة جيدة التوصيل للكهرباء ووظيفته مشترآة مع المالمس المتحرك،

  . حرآةثابتة تقابل مالمسات امتصاص الشرر المت
  : الجزء الميكانيكي) ج

بعد أن يأخذ أمرا بذلك من الجزء الكهربائي  ويتحكم بحرآة المالمس المتحرك ،حيث يقوم بوصله أو فصله بالمالمس الثابت
   . وترآيبات وخواص تختلف باختالف نوع القاطع و استخداماته وصناعته ،ويأخذ الجزء الميكانيكي أشكاال

  



 
  : ميكانيكيومن أشكال الجزء ال

عملية الوصل وتفريغه عند عملية الفصل  أن يكون ترآيب ميكانيكي بسيط لزمبرك ،حيث يتم شحن الزمبرك بالبداية عند (1
وهذا النوع . القواطع البسيطة الترآيب المستخدمة في دوائر آهربائية ذات تيارات مختلفة ، وهذا النوع شائع االستعمال في

  . كيا إال بإضافات خاصةال يمكن تشغيله أوتوماتي
  : أن يكون قلبا حديديا لملف مغناطيسي ذو ترآيب ميكانيكي خاص (2

يتمغنط القلب المشدود بزمبرك بقوة أآبر  حيث تتم عملية الوصل للقاطع بإيصال التيار الكهربائي للملف المغناطيسي حيث
 ة شحنه في عملية الفصل،و القلب بدوره يسحب معهالزمبرك الذي يستفاد من طاق من قوة شد الزمبرك ، وبالتالي يشحن

عن الملف تزول المغنطة فتقوم طاقة الشحن  الجزء الميكانيكي فتتم عملية الوصل ، وعندما نقوم بفصل التيار الكهربائي
  . الزمبرك إلى وضعه األصلي وبذلك تتم عملية الفصل المخزونة في الزمبرك بإرجاع

تتعامل مع مصادر الجهود و التيارات  التي (Control) االستعمال في دوائر التحكم وهذا النوع من القواطع شائع
  .تشغيله أوتوماتيكيا المنخفضة و المتوسطة نسبيا ،وهذه يمكن

يمكن االستفادة من طاقة شحن  أن يكون آلة تشغيل ذات ترآيب خاص وخواص معينة تناسب نوع االستخدام حيث(3
بواسطة (،أو آهربائيا ) بتحريك جزء ميكانيكي معين (الشحن إما يدويا أو الوصل ، ويتم زمبرآات خاصة بعملية الفصل

استغالل األثر المغناطيسي في (آهربائيا  أو) التحكم بحرآة مزالج مثال(وتتم عملية التشغيل أيضا إما يدويا) .آهربائي محرك
 . )  التأثير على حرآة المزالج مثال

وهناك . العالية أو ذات التيارات العالية أو آالهما ة في قواطع الدوائر الكهربائية ذات الجهودواستعماالت هذا النوع شائع
  . ( Remote control) النوع ذاتيا بالتحكم الكهربائي ، وآذلك يمكن التحكم به عن بعد إمكانية تشغيل هذا

  : الجزء الكهربائي) د
سابقا فإن وظيفة الجزء الكهربائي إما أن تكون  يلها آهربائيا ،وآما ذآروهذا الجزء موجود فقط في القواطع التي يمكن تشغ

 للجزء الميكانيكي وإما لشحن الزمبرآات ،ويكون الجزء الكهربائي إما محرك إلعطاء أوامر الفصل و الوصل
  .مباشر أو غير مباشر وإما أن يكون ملف مغناطيسي يتحكم بالجزء الميكانيكي بشكل Motor))آهربائي

  : العازل بين األقطاب) ه
يعمل هذا الجزء بمثابة حاجز يمنع التماس  وهذا الجزء تزداد أهميته آلما آان التعامل مع مصادر جهود وتيارات أعلى إذ

األقطاب  والسبب الرئيسي لحدوث التماس بين. بينها  ( Short circuit) دوائر القصر بين األقطاب وبالتالي يمنع حدوث
في القواطع الصغيرة السعة هو عبارة عن نوع  ونجد أن العازل.بائي الذي يحصل لحظة الفصل و الوصل هو الشرر الكهر

العازل  األنواع يكون هذا العازل غازا خامال ضمن غرف مفرغة من الهواء ، وهناك خاص من الزيوت العازلة ،وفي بعض
  .عليه وهو مهم جدا آعازل األقطاب رآبالمحيط الذي تكون وظيفته عزل األقطاب عن األرض أو الجسم الذي ت

  : الشرر الكهربائي في القاطع الكهربائي
 Inrush) أو (starting current)يسمى تتعرض مالمسات القاطع عند لحظة الوصل لمرور تيار آهربائي عالي نسبيا

current) التيار اللحظي يكون أضعاف و هذا. في الدائرة وعلى محصلة مقاومات الحمل تعتمد قيمته على الجهد المطبق 
عند مرور هذا التيار اللحظي ويجب أن يضبط  قيمة تيار تشغيل الحمل لذا فإن الحمايات الموجودة يجب أن ال تفصل القاطع

لتحمل  ولهذا يجب أن تكون مالمسات القاطع ذات درجة تحمل مناسبة. معين  ( Delay time) لها ليعطي ( Settingٍ(ال
  . ذلك التيار

لحظة ابتعادها،وسبب حدوث هذه الشرارة  تحدث الشرارة الكهربائية على مالمسات آل قطب عند لحظة تماسها آذلك عندو
الثابت  الموجود ضمن مسافة معينة و في لحظة معينة بين المالمس المتحرك والمالمس )آسر عاز ليته(هو تأين الهواء 

   .الفرق وآذلك آلما ازداد تشبع الهواء بالرطوبة و الغبار رة آلما ازدادبسبب فرق الجهد الموجود بينهما،وتزداد هذه الشرا

  

  

  



 
  : خطورة الشرر في القواطع الكهربائية

  : يعتبر الشرر الحاصل في القواطع الكهربائية خطرا لألسباب التالية
  . ذلك آلما ازداد ت آمية الشرارةألنه يسبب صهرا أو رفعا في درجة حرارة المالمسات و بالتالي إتالفها ويزداد تأثير  (1

النوع الصلب وبالتالي إتالفه وتوصيل األقطاب  قد تسبب انحرافا تدريجيا في العازل الموجود بين األقطاب إذا آان من (2
  . بين األقطاب (Short circuit)المتكون نتيجة االحتراق مما يؤدي إلى حدوث ببعضها بواسطة الكربون

إخماد الشرارة الكهربائية ، ومن هذه األنواع  بناء على طريقة (Circuit breakers ) ع الكهربائيةوقد تم تصنيف القواط
  .الحرارية الموجودة في محطة الحسين

 Minimum oil circuit breaker :♣  
خدم مفصولة عن بعضها البعض ، ويست ،حيث تكون الفازات الثالثةKV 132ويستخدم هذا النوع من القواطع بالجهدية

منطقة  القوس الكهربائي ،حيث يتم تنفيس األبخرة التي تولدت نتيجة تحلل الزيت في لكل منها حجرة مملوءة بالزيت إلخماد
بتوجيه آمية من الزيت آامل العزل الموجود في  الشرارة أثناء حرآة المالمس المتحرك من القاطع وتقوم هذه األبخرة

  .ه وإغالقه بواسطة قوة شد زنبركيتم فتح الحجرة إلخماد الشرارة والذي
 SF6 Circuit Breaker :♣  

،أما الغاز المستخدم فيها فهو غاز خامل KV 132تستخدم هذه القواطع في الوحدة السابعة بشكل استثنائي لنفس الجهدية
الغاز فإنه من  ثمن هذا بخمس مرات ومتانته الكهربائية تزداد بزيادة الضغط ،ونتيجة الرتفاع وآثافته أآبر من آثافة الهواء

  . الممكن الحصول على خليط ذو متانة جيدة بواسطة خاطه بالهواء
حيث أنه يميل إلى  (Electronegative gas) وتبرز أهمية هذا الغاز في إخماد القوس الكهربائي بصفته الكهروسلبية

 ى حجرة اإلخماد عامال على آسبسوف يندفع إلSF6 المالمس المتحرك فإن غاز ال آسب إلكترونات وعندما يتحرك
  .إلكترونات مشكال أيونات سالبة غير متحرآة نسبيا مما يسهل إطفاءه

 Bulk oil circuit breaker :♣  
  :وهي موزعة في المحطة على النحو التالي KV 33 وهو النوع المستخدم عند مستوى الفولتية

  Interbus transformers على األطراف الثانوية لمحوالت الربط األربعة)  أ
KV33/132 .  

  .KV 33/10 على األطراف الثانوية لمحوالت الغازية األولى و الثانية)  ب
  . KV3.3/33 على األطراف االبتدائية لمحوالت الخدمة) ج
  .JEPCO) ) على الخطوط المزودة لشرآة الكهرباء األردنية) د

من الحجم وتكون آمية الزيت  (%50) خر ويتحلل إلى غاز بنسبةعند فصل المالمسات وحدوث القوس ، فإن الزيت يتب
  .المتكون آبير المتحللة قليلة ،إال أن حجم الغاز

 Vacuum circuit breaker :♣  
للوحدات اليابانية الصنع ،من الرابعة  ٣.٣KVوهو النوع المستخدم في محطة الحسين الحرارية عند مستوى الفولتية 

  .حتى السابعة
 (Contacts) تفريغ غرفة المالمسات تقوم على مبدأ ( Circuit breaker)خماد الشرارة في هذا النوع من الآلية إ

  .وتكون عملية الفتح واإلغالق بواسطة قوة شد زمبرك.حدوث القوس  لمنع حدوث تأين الهواء الذي يساعد على
 Air blast circuit breaker:♣  

للوحدات اإليطالية الصنع ،من األولى  ٣.٣KVن الحرارية عند مستوى الفولتية وهو النوع المستخدم في محطة الحسي
  :التالية حتى الثالثة،وهي تستخدم في المواقع

  .على األطراف الثانوية لمحوالت الوحدة والخدمة)  أ
  . Feed water pumps (KV3.3 )بدوائر محرآات مياه التغذية)  ب

   Forced draft fans محرآات دفع الهواء) ج

  



 
  :ومن أهم ما يميز هذه القواطع

وصل الدارة ،أما عملية الفتح فتتم  للف زمبرك قوي يعمل على جذب ذراع ميكانيكي مؤديا إلى (Dc Motor) تستخدم (1
  . الزمبرك وإعادة الذراع إلى وضعها األصلي يؤدي إلى إفالت (Tripping coil) بواسطة

على التوازي مع ذراع ميكانيكي  وهو ملف يوضع ( Magnetic blow up coil) يستخدم بهذا النوع من القواطع (2
على الملف وبالتالي ال يمر فيه تيار ،ولكن في حالة فتح الذراع يدخل ( Short circuit )،حيث أن وصل هذا الذراع يعمل

كهربائي إلى األعلى داخال غرف ذات القوس ال الملف بالدارة مولدا مجاال مغناطيسيا معاآسا لمجال الشرارة ،مما يدفع هذا
  . تقطيع الشرارة فراغات صغيرة معزولة تؤدي إلى

مع استمرارية  (Fault) بحالة حدوث وذلك لمنع اإلغالق (Anti pumping)يستخدم بهذا النوع من القواطع مبدأ ال (3
  .كرار الفتح واإلغالقالمالمسات من العطب واالنحراف جراء ت إعطاء إشارة لإلغالق،وذلك للمحافظة على

 Air circuit breaker :♣  
وهذا النوع من القواطع ال يستخدم تقنيات خاصة من أجل إطفاء الشرارة وذلك ألن القدرة لها قليلة مما شرارة صغيرة 

  .يسهل إطفاؤها
 ذات الفولتية (Air cooled condensate fans) وهذه القواطع تستخدم في محطة الحسين الحرارية في دوائر محرآات

V416  موزعة آالتالي ٩٩ويبلغ عددها لكل :  
  .مراوح لكل من الوحدات اإليطالية الثالث 9
  .مروحة لكل من الوحدات اليابانية األربعة 18

  θ: (Batteries) البطاريات 
) طاقة(ك على شكل قدرة الكهربائية ،وذل تعرف البطارية على أنها اآللية العملية الوحيدة القادرة على إختزان القدرة

  .آهربائية آيميائية يتم تحويلها إلى طاقة
  : وتتكون البطارية من

عبارة عن محلول حمض الكبريتيك في  وهو الوسط الناقل آهربائيا و الموجود في البطارية ، وهو: السائل الكهرلي 
 ي البطاريات القلوية ،ويستخدم فيف (KOH)ماءات البوتاسيوم في الماء في البطاريات الحمضية،و (H2SO4)الماء

  .البطاريات بكثافة معينة
  .(DC)ويتم شحن البطارية بتحويل الطاقة الكهربائية إلى آيميائية بتغذية طرفيها بتيار مستمر

  .آل بطارية تحتوي على نوعين من األلواح ؛السالبة والموجبة
  : استخدامات البطاريات األساسية في المحطة

  .(Relays)أو المرحالت (Circuit Breaker )سواء في القواطع الكهربائية (Protection)الحماية (1
تحويل اإلشارات الحرارية والميكانيكية  حيث أن جميع اإلشارات التي تستخدم في : (Control circuit)دوائر التحكم (2

  . ( DC voltage) والهوائية وغيرها تحول إلى إشارات
  . ( DC voltage)آلها تعمل على ال ( P,I,D) لتحكمباإلضافة إلى أنظمة ا

  .(Black out) اإلنارة تستعمل جهدية البطاريات لعدة ساعات في حالة:حاالت الطوارئ  (3
  Steam) .في حالة بدء التشغيل خوفا من تكسرها بسبب قوة اندفاع ال (Bearings)لتشغيل مضخة الزيت الخاصة بال (3

 

  
  
  
  
  
  
  

 



 )٧(استشارى آيف تكون مهندس

 
  ....صالح/م

 
ميم  ر التص حنا ان عناص ه اوض ل: ثالث ه  =الحم ان نوع ا آ اعد او  ( اي ثال او مص ه م واتير لورش اءه او م   ....او... اض

ابالت ، الفيوزات وتوماتيكيه والعاديه ومنهاوقلنا ان لها انواع آثيره اال =القواطع اطع       =الك ين الحمل والق  -وهى الوسيط ب
ه     الحمل مرورا بالقاطع الذى يحمى الى يحمل الكهرباء دائره من االخطار المحتمل ابالت بشكل       آل ال مرفق ملف تعريف للك

ز شويه فى      جديد ك الترآي اج من ك سوف     انواعه  يحت ه    تحتاجه  واشكاله ومقاساته الن اره بدق ات   بشده وتخت  او من المرفق
  .نرسم فيها خطه لعمل التصميم ومرفق ايضا ملف باور بوينت

  

  
  

  
  
  

 



 )٨(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م

 
تكم     ان الخطه اللى قولناه  اعتقد - ه وعجب ه السابقه منطقي ا     ا فى الحلق ا قرأهاش يقراه ى م ا    والل ل م دخل فى اول    بس قب ن

ه    اآيد لما بنقول آلمه حمل بنبقى تصميمتعالوا نتفق سوا على بعض الحاجات ثال      عارفين مسبقا قيمت ى حمل االضاءه م يعن
امج    انون او برن ات االضاءه وتشوف وات      سهل من ق ام    تحسب عدد لمب ل واحده آ ونضربهم فى بعض ويبقى ده حمل       آ

ثال غساله فى     دنا م ا      االضاءهولو آان عن وات بتاعه در نعرف ال ه     البيت بنق ذلك السخان والدفاي ال  (وآ  ودى بنسميها احم
ى     ولما نجمع آل االحمال على بعضها  البرامج آتير جدا وطرق الحساب سهله جدا )خاصه وا الحمل الكل ا    يبقى ده ه ى ه الل

  :مع بعضنا آده ها نقول ان اتنانعمل عليه حساب

اءه ( ل االض ذا= حم اله+آ ل الغس ذا حم ذا+آ ه آ ل الدفاي ال  ......)حم وع االحم ى مجم ذا= يبق ا.…… آ ا علين  م
ه        االستهالك  فيه آمان نقطه مهمه وهى ان هناك ما يسمى بمعدل  استهالك شقه فى دور مش زى استهالك شقتين وال ثالث

ان افضل         الباور فاآتور هاآمان سبق وسمعنا عن حاجه اسم ا آ رب من الواحد الصحيح آلم ا اقت ى     اللى آلم اء عل ى بن والل
اء     االحمال وهو من االشياء المهمه اتزان بجدول ما يسمى نعمل اثناء التصميم الباور فاآتور ها  فى جداول حسابات الكهرب

بعض بسيطه      دو لل د تب ه     المعلومات دى ق ا مهم ه انه اء   ولكن الحقيق ا بن دأ فى     النن ا نب ا ه ى   عليه  للتصميم  الخطوات االول
  :محتاج فى التصميم انت

 
ا حسبت ازاى     البالن المعمارى ودى تعملها على لرسومات توضيحيه لالعمال الكهربائيه - ول فيه  ومحتاج نوته حسابيه تق

تمكن     اللى بتوضح فى آراسه الشروط والمواصفات باالضافه الى م ت ا ل د وم ى الرسومات   من   بنودها آل ما تري  ايضاحه عل
ه    ه التثبيت وخالف ه المستخدمه    آنوع االضاءه مثال وطريق وع الماآين ى       او او آن ذا الجزء من الحمل الكهرب مرفق   طراز ه

 عشان ان شاء اهللا واحنا بنصمم )الشقق(مقاسا بعدد المستهلكين خاصه جدول لطيف بيبين معامالت االستهالك بدون احمال
  .ثم مجموعه مبانى فى مساحه معينه االدوار ثم مبنى له عدد من شقه

 :الجداول ها نحتاج هذه   -
بالنسبه  والرأسى فيه زى االفقى ومرفق ايضا رسم توضيحى اول جدول االول وبعدين باقى الجداول الحقا ان شاء اهللا ناخد

 .للمعامل
  



  
  
  
  
  
  



  ....مشارآة
  

وبعد آدا  الصاعده لكل دور دمه علشان نحسب الكابالتومفروض هانستخ Diversity Factor طبعاا دا جدول ال -
 صح؟؟..………… للعماره هانستخدمه علشان نحسب الكابل العمومي

  ....مشارآة
  
 Cable Size وآذلك CB وبكدهة نحسب DIV وبالتاى نحسب اجمالى حمل ٨.بيساوى تقريبا Div Factor وأظن ان -

  .أرجو التصحيح لو المعلومة غير دقيقة فرعية ة ولوحاتوده طبعا لما يكون عندنا لوحة رئيسيV.D وأيضا
  
  ....رد
  
دد ال   - ر بع ى   consumers معامل التشتت بيتغي ر   ٢يعن ر   ٤غي حسب  … معامل التشتت   والجدول المرفق بيوضح    ٦غي

  . عدد المستخدمين
  
  ....صالح/م
  
ل    وطبعا من هذه - ر الواصل لك ل      او) شقه (مستهلك  الجداول سيتم حساب االمبي ه مقطع الكاب  دور من االدوار وسيتم معرف

وبكده تكون   فى زمن افتراضى معامل او نسبه تحدد االستهالك اوال هذا العامل هو بسيط مع احترامى لرأيكم ولكن لى تعليق
من % ١٠٠آل مستهلك اليستخدم  فمعروف ان وافضل هذه التسميه االن-قد تتشابه اقرب للفهم النه ستاتى معامالت اخرى

زمن االفتراضى  ا ه       لحمل بتاعه فى هذا ال ذه النسبه ليست ثابت ان ه ا ورد بالجدول   ، وآم دد الشقق او     فكم تختلف باختالفع
ه      شقه فى ، المستهلكين ر ثالث ر شقتين غي دور غي ا ورد فى      ال ذه النسبه آم ال الخاصه      ووضعت ه دا عن االحم  آالمى بعي

اور     رى لذلكوهانشوف جداول اخ -وغيرها  آالموتورات والمصاعد ين الب ا وب الخ    واوعى حد يلخبط بينه فاآتوروبالنسبه ل
  .بهذا العامل ولكنه مرتبط باطوال الكابالت الفاضل اشرف موضوع الفولتج دروب مش هنا خالص وال مرتبط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  )٩(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م

  

 -: بياناتها عندنا شقه -
  امبير فولت ٦٠٠٠=اضاءه

 فولت امبير ٣٠٠٠)=وبرايز وخالفه فيش( احمال صغيره
 فولت امبير ١٥٠٠= غساله

 فولت امبير ١٢٠٠٠=يبقى مجموع االحمال
 ١٨.٣ تقريبا=  ٣جذر  ٣٨٠نقسمهم على 

 امبير ٣٠ ---- امبير  ١٦--- امبير  ١٠ع المتاحه مقاسات القواط
 امبير ٣٠= فنجد انه  ١٨.٣اذن ناخذ قاطع اليقل عن 

 امبير ٣٠= فاز  اى ان القاطع العمومى ثالثه
 امبير ٥القياسيه نجد ان دوائر االضاءه اليزيد حمل الدائره الواحده عن  من المواصفات

 مم٣ امبير وسلك ١٠وبقاطع 
 امبير ٢٧=٦٠٠٠/٢٢٠=اءهاالض يعنى امبير
 ٦تقريبا = ٢٧/٥=دوائرها وعدد

 ١٣.٦=٣٠٠٠/٢٢٠=االحمال الصغيره امبير
 ٢تقريبا = ١٣.٦/٥=الدوائر عدد

  وبنعتبرها من االحمال الخاصه وتبقى آل دائره على اول
 امبير ١٦* ٢عدد  اى اآبر قاطع يلى قيمه الحمل مباشره

 آحمل خاص لوحدها امبير وتؤخذ ٦.٨=١٥٠٠/٢٢٠=الغساله امبير
  .مباشره ٦.٨النه اول اآبر قاطع يلى  --امبير ١٠بقاطع 

 
دائره - م ال م نرس ه(ث ه اللوح ات) الكهربائي ح بالمرفق و موض ا ه ي آم ا وعل ق ايض ابق مرف م الس ابات والرس  حس

سابات مبنى مكون    ح عشان نبقى خلصنا    االمكان من الواحد الصحيح الباور فاآتور قدر ومعاه جدول اتزان االحمال لنقرب
 لكم وده اول تمرين --وممكن لكل دور على حده  رسم اللوحه لهذا المبنى سيكون بنفس الطريقه -وعدنا  آما من عدد ادوار

حتى يشعر المستفيد اوال     اى دخول فى تفاصيل   الغير معقده وبدون المثالين منتهى البساطه فى الحسابات راعيت فى هذين
  .التصميم بالراحه اثناء



  

  

  



  

  )جدول االحمال الكهربائية فى المباني السكنية(

  

  



  

  

  ....صالح/م

ذه االجهزه    خصوصا لما يبقى معاك رسم معمارى فهى فعال بتساعد عند تقدير االحمال -  وتوقع عليه متطلبات المالك من ه
  .وتتبع نفس الخطوات السابق ذآرها التقديرى ثم يتم حساب الحمل

  - : توضحه لياستفسار أرجو ان  -

   -:تطبيقي في التصميم حيث انني اقوم بالتصميم آاالتي  ارجو ان توضح لي مدي صحة

  . المعروفه لتوزيع مخارج االنارة المطلوبة اوال اقوم بعمل الحسابات -

ه هو            ثانيا اقوم بتحديد عدد المخارج التي تقع علي  - ي اساس ان اقصي عدد مسموح ب ذلك عل وم ب رة واحده واق  ١٠ دائ
ك في حسابات االسالك    ) بالكود المصري  آما( مخارج لكل دائرة  ك      وان تخطيت ذلك للضرورة فاني اراعي ذل د ذل وم بع اق

اتج في       بحساب تيار م ضرب الن دائرة ث ان   (  ١.٢٥ال ر مباشرة من     ) معامل أم اطع االآب ار الق اتج  واختي ك      الن د ذل وم بع اق
امالت التصحيح        وهو  ) ١.٢٥(قيمة تيار القاطع في   بضرب ي مع اتج القسمه عل ا ن ادل تقريب ا يع وايضا آمعامل    ( 0.8 ) م

ار    ذا التي ا قاعد      ، امان للكابل ثم اقوم باختيار المقطع الذي يتحمل ه ل    ٥وان آنت اطبق احيان ر لك م ١أمبي من النحاس    ٢م
  . وتعطي نفس النتيجه غالبا

  

  



  

بتحديد عدد  م واقوم ٣مات الالزمة داخل الغرفه بواقع بريزة لكل اقوم بالتوزيع حسب االستخدا وعند توزيع البرايز -
فولت امبير واآمل بنفس  ٢٠٠البريزة تعادل  برايز في الدائرة وحساب التيار بحيث ان ٨- ٦البرايز لكل دائرة بواقع 

  : الطريقه اليجاد القاطع والكابل الالزم

  حدهاخاص لو امبير وتؤخذ آحمل ٦.٨=١٥٠٠/٢٢٠=امبير الغساله

  . مباشره ٦.٨النه اول اآبر قاطع يلى  --امبير ١٠ بقاطع

بالمئة من تيار  ٥٠يساوي  اختيار القاطع ان يكون تيار الحمل أقل من او آنت قرأت في الكود المصري أنه يشترط عند -
 :القاطع

 أمبير في حالة الغساله ؟؟ ١٠استخدام  فهل من االمان -
  اراعيه اثناء التصميم ؟الفيزات حتي  ما هو شرط اتزان -

  ....صالح/م

اتج    فلو ضربناها فى-امبير  ٠.٥ويؤخذ ليس من االحمال الخاصه) البريزه(مخرج االضاءه - ان الن دائره   ٥عشره آ ر لل  امبي
  -:وحسابات الدائره الكامل له قاعدتان عاديه الحسابات السابقه لشقه وبكده نبقى متفقين

 
 .%٣٠والباقى  % ١٠٠ سبهاول عشره االف فولت امبير بن -١
 .١.٢٥معامل االمان  ثم تستخدم .%٣٥والباقى % ١٠٠اول ثمانيه االف فولت امبير  -٢
 واستخدام معامل االستهالك التزامنى الذى اشرت اليه آما ورد اما ما تم شرحه فهو بدون ايه تفاصيل الحمال خاصه -

تتبع احدى الطريقتين  دور هناك مبنى ذات احمال خاصه فى آل فاذا آانت آالمك او الطريقتين السابقين ال يتعارض مع
نطبق قاعده  - ثم بعد الحساب هذا  او مصنع ذو ادوار بها احمال - فى مول تجارى مثال هذا الدور -السابقتين لكل دور 
لرئيسى المغذى الكابل ا ستعرف قيمه وعند تطبيقه -والذى من اهم فوائده تخفيض التكاليف التزامنى معامل االستهالك

 .مناسب امبير ١٠للغساله نعم  ةبالنسب ،للمبنى
  :شرط اتزان االحمال  -

رب      الفازات هو ان تقوم بتوزيعها على  ان لكى يقت در االمك اآتور من الواحد الصحيح       الثالثه بالتساوى ق اور ف ل  -الب  ويق
  .اجمالى االستهالك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  )١٠(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م

 
ده تصميمات       المختلفه عند التصميم  وجود خلط بين التعاريف الحظت من بعض االسئله  -  ا ان شاء اهللا سنتعرض لع والنن

 .المرفقات فى التعريفات اوضح الفروق بين هذهحبيت  يعنى شويه بشويه بيكبر الموضوع واآبر آما قلنا اآبر

 
utilization factor- 
simultancity factor - 
Diversity factor- 
load factor  - 
power factor-  

  : تعاريف -

load factor:  

  .تقريبا ٠.٨=  نسبه خاصه بحمل معين مقارنه بالحمل الكلى

utilization factor:  

المخارج  تقريبا ١= احمال االضاءه   تقريبا ٠.٧٥= االحمال الصناعيه  حمال الفرديهمعامل التحسين ويطبق على اال
  . تختلف الخاصه

simultanety factor:  

  بان االستهالك يتم تزامنيا وليس بصفه الدوام  معامل التزامن ويؤخذ تحت مسؤليه المصمم لعلمه من طبيعه المكان

  .وهو اقل من الواحد الصحيح وعندما يكون هناك اآثر من دائره تحقق ذلك

diversity factor:  

ره  معكوس المعامل السابق وهو اآبر من الواحد تم تش    او يساويه    وله عالقه مباشره باالحمال الكبي دما ي غيلها بصفه  وعن
ادره  ويكون استخدامه فى الح ولكن يؤثر فى قيمه الكيلووات فقط وال يؤثر على الكيلوات ساعه ،غير منتظمه االوقات االت ن

  .وهو اآثر المعامالت تعقيدا فى الحساب لكل الحمل فى نفس الوقت الحدوث عند استخدام آل المستهلكين

power factor:  

از        طالما ال يوجد اتزان فى الثالثه فاز معامل القدره وهو اقل من الواحد الصحيح ه ف ى الثالث ال متساويه عل فاذا آانت االحم
  .صحيح ولذلك نعمل جدول التزان االحمال آانت قيمته واحد  بالضبط

  .Load Factor وايه العالقة بينه وبين ال Demand Factor نريد أن تضيف تعرف ال



 

   )١١(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م

ى تستخدم   التعاريف لبعض العوامل شوفنا بعض  - ل واحد       الت ى آ ا معن اء التصميم وعرفن ومن وجهه نظرى اهم شئ       اثن
ه    تستخدم هذه العوامل ثم فى النهايه النك اطالقا النه المعنى عمل اتزان لالحمال هو التصميم اثناء ال الن التعمل اتزان لالحم

ا تشوف ازاى      يقى من آثير من المخاطرباالضافه الى انه  الكهرباء بيوفر آتير فى استهالك ال المرفق ه ا يكون    فى المث لم
وات         االمبير ثابت ر يبقى ال ا يبقى متغي ام ولم وات آ ه ال ام  على الفيزات الثالث دم        وان آ اظره لع وات بتكون من اده فى ال الزي
التين     مع  اتزان الحمل  ر فى الح ر  ٣٠=ان مجموع االمبي وزيعهم فقط هو    امبي رر ان   وعاو  المختلف  وت ا بنك رآم بانن  ز اذآ

ال    ه االحم ع آلم ا م ام       تعاملن ذارام ام ورات ام ان اعد ام موت اءه ام مص ا اض ر هي رف النظ  ...........بص
ل  واتزان االنواع دى سنتناولها بعد آده وحده وحده الن - اطع  العمومى   الحمل ايضا من اساسيات اختيارك لمقاس الكاب والق

  .للوحه التوزيع  العمومى

 - :ةملحوظ

  .عدم اتزان االحمال ليس له ايه عالقه بهروب الفازه 

  

  



  

 )١٢(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م 

 
ه  هو عمل جدول التزان االحمال آما قلنا ان من اهم الحسابات - وب       اخوه   في ا يعرفوش شكل الجدول المطل  افاضل يمكن م

ر عارفين     ه آتي د في ال        واآي زان االحم ارده نشوف شكل جدول ات ه     -وهو ملف اآسيل     حبيت النه ر فى بيانات ل للتغيي   قاب
ل وم بعم امج ليق ل البرن ه مث ى ممكن تجعل داول الحسابات يعن ذا الجدول ضمن الج دم مع مستندات التصميم وه ى تق  الت

  .جدول آمثال فقط  ٢عدد المرفقات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  )١٣(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م

 
ه عناصر - م ثالث ا ان اه ل -١( للتصميم هى عرفن ا -٣اللوحه  -٢الحم ل الواصل بينهم ذلك  ) الكاب ال وآ وتعرضنا لالحم

م للموضوع   انمشى سويا فى اتجاه غير معقده وبعيده عن التفاصيل سهله اللوحه بقواطعها بطريقه م نتجه سويا     الفه اوال ث
  .فى التصميم  الى الفرعيات التى تساعدنا

 
د تصميم       - ا عن ى يجب نراعيه ل؟  ياترى ايه هيا االشياء الل دا عشان     .… الكاب م ج در ده سؤال مه ه     نق ل بطريق ار الكاب نخت

 اى بعيدا عن انا حاولت فى الملف المرفق توضيح هذه االشياء نفهم آل واحدهة منهم على حده بتمعن شويه والزم صحيحه
ه      ه للموضوع الن دات فرعي ام االول    تعقي ى فى المق م اال نجره فى متاهات         ان يعرف  يهمن ذى يرغب فى الفه  المهندس ال

ا و    ه رغم اهميته ا تسبب تشعب للموضوع    جانبي ه  لكنه بعض     بطريق ا ال د يمل منه ه       ق ا برضه بطريق  وسوف نشرح تباع
  . يجب مراعاتها  مبسطه هذه االشياء التى

  

  :عند تصميم اى آابل البد من معرفه

١- current carring capacity    
٢- short circuit                         

  وهذا عندما تكون المسافه صغيره

٣- voltage drop                          
  

ه      ويضاف هذا العنصر االساسى  - د المسافات الطويل ين داخل مستعمره سكنيه         –ويكون عن ل طول مع ان يكون للكاب او  آ
اآثر    او يتم مد الكابل من غرفه محوالت الى منطقه سكنيه وفى آل االحوال –داخل مدينه  د ب اليسمح بزياده الهبوط فى الجه

تم            يمته االصليه فى نهايه الكابلمن ق% ٢.٥من  ابالت ي ذه الك ل شرآه مصنعه له وبالنسبه لرقم واحد يوجد جداول من آ
زان              اختيار مقاس الكابل المناسب  اه ات الطرق السابق شرحها ومراع ه ب ار التصميمى للحمل الموجود علي د حساب التي بع

  . ان شاء اهللا     ٣و      ٢سابقاوسيتم شرح  ١شرح لرقم  وقد تم؟؟؟؟؟ وهل نحتاج آابل مفرد ام ثالثه فاز االحمال عليه

  

  

  

  

  

  

  



  

  )١٤(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م

ه السابقه احد      - ه   شوفنا فى الحلق ل    العوامل المهم ار الكاب د اختي ه العامل        عن اور بوينت في اآم ملف ب ارده مع انى  النه  الث
ذا       شرحه متواضع وبعيدا عن التعقيدات برضه رامج له را من الب اك آثي ك االستعانه      الغرض  واعرف ان هن ه يمكن ورغم ان
تاهله ومش مس  جدا النها بسيطه ارتباط ما درسه بما يطبقه على الواقع المهندس اال اننى افضل ايضا ان يدخل ذهن باحدهم
  .برامج

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 )١٥(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م

 
 العنصر الثالث  

 المطلوب عند تصميم الكابل وهو الشورت سيرآت
short circuit current 

 ه الكليه الى آابلان المقاوم  
 R+z = تساوى

z = imprdance 
 وبما اننا بنقول شورت يعنى التيار بيمشى

 صفر = يعنى المقاومه ومفيش حد بيحوشه
 z =لكن بيتبقى شئ واحد بيتعامل معاه وهى المعاوقه 

 !!!!!!!!!!!! يعنى
 الملف المرفق بيوضح االمر بسهوله جدا وبدون

  .دخول فى تفاصيل تعقيد وال

  اب الشورت سيرآتحس

Is.c= U/Z =1.05Un/Z  

U= phase voltage at no load  

Z= total impedance of transformer + total impedance of cable  

  وذلك حتى الموقع الذى سيحدث فيه الشورت

Un= phase volt at load  

ه من الشرآه الم  - الوج الخاص ب ى الكت ه الموجوده ف ه المحول من بيانات داول  صنعهمعاوق ل ايضا من ج ه الكاب ومعاوق
ا      الحظ ان حساب الشورت سيرآت بينفع فى تعريف القاطع ايضا الشرآه المصنعه لهذا الكابل اده م وان الشورت سيرآت ع

  :يحدث بين

١- phase to earth  

٢- phase to phase  

٣- double phase to earth  

  ودول اهم ثالث حاالت

  

  

  



   

  بتوصلك لنتيجه مرضيه الى حد ما من ابسط المعادالت وبدون الدخول فى متاهات هذه الحسابات المعادله السابقه هى -

  .لموقع ده بيشرح بالتفصيل واذا اردت ان تعرف الكثير عن هذا الموضوع وتفاصيل اآثر

  ....مشارآة

اللى قبلى  z على حسب ال short circit بعا مفروض ان بحدد قيمة ال لمبنى لقاطع معين sc لنسبه الختيار قيمة ال - 
من  x , r القرب محول واطلعله ال z اللى قبلى هل مطلوب منى ان اشوف ال z عرف ازاى ال  انا فى مكان معين طيب

  ازاى هل هافرض ؟؟ يب والباقى احسبها الجدول اللى فى الكود

  ....صالح/م

 قلت انك فى مكان معين
 .آهربيا تم تخطيطه مسبقا اما مكان -١
  .بمعرفتك و مكان انت الذى تبدأ التخطيط به وتصميمها -٢

 
ى   فى - ه االول ان       الحال ذا المك ى ه ل واصل ال اك آاب ين  اذن هن ان         المع ذا المك ى ه اء ال ع الكهرب ع شرآه توزي  ن لوحه توزي

ه   وهناك محول موجود ا وال نص        وبخبرتك تعرف قيمت ع هل واحد ميج ان والموق ل    عرفت و  سب المك  مساحه مقطع الكاب
ه  تقدر تعرف قيمه لى هذا المكان والمسافه من هذه اللوحه ا من جداول الشرآه         z=    المعاوق ا قلن ا ان الشورت    آم قولن

ه   ل  سيرآت لحماي ين       الكاب ان المع ذا المك اطع دخل لوحه ه ثال    اذن اول ق يكن مبنى م ه     ستعرف ان  ل ذى قبل ل ال  تحمي الكاب
ه  اما فيه عرف آل شئ عملتهوما بداخل المبنى اعتقد انك اآثر واحد ت تكلم       ي الحاله الثاني ى ن ه التصميم هى الت  عنى من بداي

  .ان لم تكن اجابتى واضحه ارجو التعليق  وانت صاحب آل قرار فيها عنها

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 )١٦(استشارى هندسآيف تكون م

  ....صالح/م 

 
ات     - ا معظم متطلب ا عرفن دا    ولكن  التصميم  تقريب ه مبسطه ج ا       بطريق ان نوعه ا آ ال اي اك احم ا ان هن اك لوحات    عرفن وهن

ين    ربط ب ابالت ت ا         الحمل واللوحه   وآ درج بن د ان يت ا والب واع منه ا اشكال وان ه  االمر  اللوحات له واع اللوحات    لمعرف أن
  . وناتهاالكهربائية ومك

 
   :بطريقه اوضح

 
ا  اوضح من آل النواحى اللى - ا        ان تؤهلن ه علين ا تبقاش غريب ا فى تصميم وم ا       نقوله ر معان ا المواضيع بتكب ا قولن وزى م

ا    ودلوقتى بشويه شويه ة ومكوناته ا لوحات منخفض ومتوسط وطرق       جه وقت التعرف على أنواع اللوحات الكهربائي منه
مرفق شرح وافى    وده شغلنا -تقول انا بصمم لوحات من دى  تفهمها تحس انك ممكن قه بنفسك لماشكلها بيعطيك ث تغذيتها

دس ق بمهن ه تلي ميم بطريق  . التص
   

  مرفق ملف عن لوحات التوزيع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 )١٧(استشارى مهندس آيف تكون

  ....صالح/م 

   

   

  

  



  

 )١٨(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م 

 
ه      والتى تعرصنا  المعلومات السابقه اعتقد بعد ما عرفنا آل - ره او تفاصيل ممل دون ثرث ا ب ا      او له ه فى مظهره رامج رنان ب

ى     وشكلها ز عل وب هو الترآي ام لخطه عمل     الهدف  اعتقد انكم الحظتم آم آان المطل  المهندس االستشارى   اوال واالطار الع
ك  بالبرواز العام للموضوع ليسهل الهدف هو ان تلم د       علي ا تري ه البحث عم ك عملي د ذل اجين ان نعرف     بع اصبحنا االن محت

ل االشكال للمواضيع        بدون تفاصيل ممله ايضا --الشروط وما تحتويه  سهلكرا الشكل العام ذنا آ ده اخ ا نبقى آ ه  وه  المختلف
ه    تعرف ان ات وس رأ المرفق ن     اق روط ولك ه ش ك آراس يس مع ه ل  محتوياتهااي

انى       زء الث يتبعها الج ط وس ده فق فحه واح زء االول ص ا الج اءاهللا هي  ،،،،،،،،ان ش
    

  محتويات آراسه الشروط

  -:ء االولالجز

ام للمشروع ا - ى وصف ع وى عل ى وتحت درها :  لصفحه االول احه ارض ق اره عن مس انى = عب ده مب ا ع ام عليه ؟؟ ومق
  الخ....حضانه    –منافذ بيع  -مدارس-اداريه -سكنيه..... يذآر انواعها( مختلفه

  المواصفات العامه

المواصفات القياسيه من حيث طرق العمل والتشغيل        وتشمل آل المواصفات العامه المنصوص عليها فى الكود المصرى و
  وااللتزامات المقرره على آل من المالك والمقاول واختصاصات المهندس االستشارى والرجوع الى الكود دائما اثناء التنفيذ

  المواصفات الفنيه

تم       يتم النص فيها على معظم االشتراطات فى اعمال الترآيبات الفنيه لهذه االعمال بصفه عامه م ي ا ل ود فيم ى الك وارجوع ال
  ذآره

  :المواصفات الفنيه لالحمال المختلفه

  )الخ.... طلمبات رفع مياه  -تكييف   --مصاعد    --سنتراالت   –اجهزه انذار   -مواتير    -اضاءه  ( 

  :المواصفات الفنيه للوحات الكهرباء

  )المنخفض والمتوسط -والرئيسيه    -اللوحات الفرعيه    ( 

  )الخ......يتم وصفها وصفا دقيقا من حيث الصاج والدهانات وبارات النحاس و

  :المواصفات الفنيه للكابالت

  طرق تثبيتها –الشرآه المصنعه او ما يعادلها بحيث تكون معتمده من وزاره الصناعه  -مقاساتها   –نوعها 

  ) .سواء هوائيه او ارضيه او على الحوائط  

  

 



  

 )١٩(استشارى آيف تصبح مهندس

  ....صالح/م

   
 الثانى الجزء

  

  محتويات آراسه الشروط

  الجزء الثانى

  :النوته الحسابيه

  الخاصه باعمال االضاءه وآيفيه حساب عدد اللمبات وحتى اجمالى الحمل -١
 تير وقدراتها وحتى قيمه االحمالالخاصه بالموا -٢
 التكييف وقيمه احماله والقوانين التى استندت عليها -٣

  

ل منشأه      ال لك ع االحم ثم جدول لالحمال السابقه وطريقه توزيع هذه االحمال على اللوحات الخاصه ثم جدول شامل لجمي
  على حده موضح به طريقه عمل اتزان االحمال

  

 single line diagramختلفه   رسم تخطيطى للوحات التوزيع الم

  وذلك لكل لوحه ومصدر تغذيتها واالحمال المرآبه عليها ومقاسات الكابالت الداخله والخارجه

ذار او             ف او ان اءه او تكيي واء اض ابقه س ه الس ال الكهربائي اآن االعم ا ام ين عليه روع مب ه للمش ات المعماري اللوح
  الخ.......مصاعد

  .واخيرا  -

  .ويعنون بها جميع الكميات لالعمال التى يشملها المشروع جداول الكميات 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 )٢٠(استشارى آيف تصبح مهندس

  ....صالح/م 

 
ه     حتى  خطوات اخرى يتم اتباعهامهندس التصميم هناك  المستندات التى تقدم من قبل بعد ما عرفنا - تكتمل الصوره النهائي

ذه الخطوات    وعلى المهندس ان يكون وتأخذ الشكل التنفيذى للموضوع اع ه ا      حذرا جدا فى اتب اك صوره منه وان تكون هن
 االعمال اهللا سيتم شرح لكل جزء من وان شاء تعالوا نشوفها بالملف المرفق ياترى ايه هيا الخطوات دى نهائيا معه معتمده

ه     وبقدر االمكان بعيده --بطريقه بسيطه جدا  المصمم المقدمه والمطلوب تصميمها من المهندس رامج الرنان ى  -عن الب  الت
ان  -اذا رغبت  يمكنك االستعانه بها ع     وسننسخ منها ما يفيدآم من آل مك العلم للجمي الى     -ف ر لوجه اهللا تع  لوآ  وحب الخي

  . او يفارقنا الحق آل الحق فى ان يتابعنا له مهندس

  

  الخطوات المتبعه بعد تجهيز التصميمات الكهربائيه

  

ديالت  اوال للموافقه علي تقدم جميع االعمال السابقه موقعا عليها من المهندس المصمم الى الجهه المالكه - ها او طلب ايه تع
الغ       تحت مسؤليتها بعد مناقشه المهندس المصمم ا مستعده لرصد المب ى انه ثم يتم اعتمادها من قبل الجهه المالكه وهذا يعن

ا        الالزمه للتنفيذ ه او المكتب االستشارى موآال منه ه    –ويتم طرحها اما بمعرفه الجهه المالك او محدوده   فى مناقصه عام
ذ  وب حسب رغبتها ى التنفي ى    عد ان ترسو هذه االعمال على احد شرآات المقاوالت يقوم المهندس المشرف عل باالشراف عل

ه   ه الجه ديل اال بموافق اد او تع اء نصه صراحه بكراسه الشروط دون حي ا ج ل م ه الم آ اول –الك ه المق ال مخالف ى ح  او ف
ياده لبنود االعمال الواره بكراسه الشروط فيما ال يجاوز  او يكون بز وعلى اال تتعارض مع ما هو مكتوب –لالعمال الطلوبه 

  .منها% ٢٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 )٢١(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م 

 
 : وردت الكلمات االتيه استشارى مهندس عندما تقرأ حلقات آيف تكون -

على  التى تنطبق على مدى عشرون حلقه الى الطريقه العامه وتعرضنا الحلقات عليك التدقيق فى آل آلمه مما يكتب فى هذه
  : االساسيه للتصميم وهى عناصرالعالقه بين ال آافه المنشآت والتى تربط

 
 :بينهم والكابل الذى يربط واللوحات االحمال -
 :االتيه وردت الكلمات الكهرباء تصميم االعمال التى تطلب من استشارى منفرده بعنوان وفى حلقه -

  .............من اى البد ان يراعى متطلباته

 
ه  اللوح -٤االنذار  -٣المحوالت  -٢اعمال االضاءه  -١(  ات  -٥ات الكهربائي واتير  -٦ التليفون ا   الم  -٨المصاعد  -٧واحماله

ه   اءه الخارجي ال االض زات -٩اعم تخدامات بعض  ) التجهي ه الس ه الخاص اآن ذات الطبيع ه االم ل(الخاص -ورش-معام
  .الخ.........مستشفيات

 
  :االضاءه اعمال 

 
ه    هوبيجيب نتائج... بي مرفق قانون صغير ولطيف جدا تقدر تحسب - دات الجانبي ام     هايله وبعيدا عن التعقي ا تم ى اعلمه الت

  .الحلقه الجايه بعد ما تشوفوه ها نتكلم عنه شويه لتسعد بحبك للهندسه لكنى مأجلها لوقتها العلم

  

  

  اعمال االضاءه

 لتحديد عدد وحدات االضاءه بغرفه ما ايا آان استخدامها نتبع الخطوات التاليه:

N: number of fitting. 

.البد من معرفه االضاءه المطلوبه لهذه الغرفه وذلك من الجداول بالكود المصرى-١  

E: = Average required luminance on the working place. 

.معرفه عدد اللمبات الموجوده داخل آل وحده -٢  

(n): = Number of tubes per fitting. 

  

 



 

.معرفه معامل التحسين لكل نوع من الوحدات -٣  

 

(u): = Utilization factor given for every type of fitting. 

.معرفه االشعاع الصادر من اللمبه نفسها-٤  

Lf : = lumen flux of one tube. 

.معامل الصيانه لوحده االضاءه -٥  

(m) : = Maintenance factor. 

L=room length                W= room width          N=number of fitting 

   

  ...... مشارآة

  اللي انا قابلتها حتي االن) تعقديا  االآثر( ده اهم واسهل قانون خاص بتوزيعات االضاءة من القوانين 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

 )٢٢(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م 
 
انون فى االضاءه    فى الحلقه السابقه ذآرنا اهم - اس    ق ه ن د في ه      اآي اس احتاسوا في ه ن ه وفي ا  فهمت م     ان ا اريحك ره دى ه الم

وا   بخبرتى جبت لكم من اآلخر  القانون ووضعت قيم لكل عامل من عوامل هذا -آل آلمه فيه  خالص وافسر لكم ا بيقول  زى م
ا اطلب    وقتى ه نكم طلب ص    ودل ه   م وا اجابت ا تالق دا         غير وه وقتى اصبحت سهله ج ا دل ان صعبه لكنه باالستعانه   آانت زم

ول من     تاخد القيمه اللى فى النص تقريبا ولما اقول متوسط يعنى المرفقات بمتوسطات قيم العوامل المذآوره فى ا اق يعنى لم
ه وحده اضاءه      ٠.٥تاخد انت  ٠.٦:  ٠.٤ ذا  = وخللى بالك من آلم ه  آشاف آ ين او     لمب ا واحد او اثن ا ام ه   ي ه او اربع  ثالث

  .صحيح  وتقرب النتيجه لرقم.…  ٤*٣عدد اللمبات فى غرفه مقاس  ممكن تحسبوا
  

  .....صالح/مثال م 
  

  - :ورد فى مرفق الحلقه السابقه ان
N :هو عدد اللمبات فى الغرفه  
E :ب مكت-غرفه نوم (هو شده االضاءه فى المكان حسب ما هو مكتوب فى الكود(..  
n : يعنى آشاف آام لمبه -عدد اللمبات فى وحده االضاءه  
u:وده معامل التحسين ويكون مذآورا فى آتالوجات الشرآه المصنعه وعاده  

  ٠.٤:٠.٦يتراوح بين 
Lf :  ٥٠٠٠:٧٠٠٠وده االشعاع الصادر من اللمبه وعاده يتراوح بين  
m :الضاءه هل هو نظيف ام متسخمعامل الصيانه وده بيتوقف حسب المكان الموضوع فيه ا  

  ٠.٨:   ٠.٦وعاده يتراوح بين 
L :طول الغرفه  

W :عرض الغرفه  
 
  ....مشارآة  

  
م واني هستخدم فيها  ٣غرفة معيشة وقد نقرأ فيها وارتفاع الغرفه  هعتبر ان الغرفه دي، ٤*٣ بالنسبة لحسابات الغرفة -

 : التيفيكون ا سم ١٢٠وطول اللمبة  daylight لمبات فلورسنت
E= 150 lux  

A=3*4=12m2 
M=.8  

room index = 0.6 
u=.28 

 ) بالمائة ٣٠ ٥٠ ٧٠االرضيات هو +االسقف+ مزود بغطاء لوفر وان معامالت انعكاس الحوائط  علي اعتبار ان الكشاف(
  آشاف لمبة في آل ٢وباعتبار وضع عدد 

n=2 
  ناتج آاالتيفي قانون التوزيع بالمحاضرة السابقه يكون ال فبالتطبيق
N=1.6  

  . عملت من عليها وهذه الجداول التي لمبة فلورسنت) ٢(آشاف ) ٢(وبالتالي نستخدم عدد 

  

  



  .بتحديد قيمة اللوآس االخاص بنوع الغرفه الجدول االول الخاص

  



  )االستفادة( الجدول الثاني الخاص بتحديد معامل االستخدام 

 



  

  ....صالح/ م

امالت  -  دا ذآرت بعض المع ى استبعدتها متعم ان الت در االمك ارئ ق ى الق امالت االنعكاس للحوائط  ومسهال عل ل مع مث
وتختلف من   -الوان الدهانات  ولكل لون من فلها جداول آثيره جدا وفلو تشارت لكل نوع من االضاءه واالرضيات واالسقف

داله     شرآه الى اخرى ل  وهل االضاءه ملصقه بالسقف ام م ا من ان         صدقنى    ...... ولك ذه العوامل خوف ل ه ا بعدت عن آ ان
ارئ  يرتعب  ه من معلومات      الق ا نعرض ل ذآور ستحصل        مم انون بالتقريب الم و طبقت فى الق د   علىنفس النتيجه   ول ونبع

ذه      ره ه ب آث ن متاع غير ع ابع الص ل المت  .العوام
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 )٢٣(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/ م 
  

ه   بعد ما عرفنا - ه القادم ه         العدد المطلوب فى الحلق د من معرفت اك من العوامل الب ا الحظتم ان هن من خالل آتالوجات     طبع
ا تحسب ال   فاذا انت اخترت هذا العامل للمبه عاديه يبقى الشرآه المصنعه ه الفلورسنت برضه      وات بتاعه رت اللمب واذا اخت

ا من      الن اهم عامل البد انك تحققه هو شده   يعنى حسب ما قمت باختياره انت تختار الوات بتاعها ارف عليه االضاءه المتع
ان    ذا المك ود له ات      الك دك عدد اللمب العربى عن ى ب ل الغرف       يعن در تحسب لك وات تق دك ال ا     وعن ر الخ ه الفولت امبي ص آمي

اره     وسبق باالضاءه ر  ٠.٥= قولنا انك بتحسب مخرج االن ك تحسب المخارج ذات      امبي اه ان  االستخدام الخاص   ومع مراع
  .االحمال وتراعى اتزان مثل مواتير رفع المياه والغساالت والتكييفات

 
ار  او بالتعاون انت تقوم باختيار اماآن وضع االضاءه اما بنفسك: ملحوظه - ورات     مع المهندس المعم ى فى حال وجود ديك

ان       المعمارى سبق وان تعمد وجودها المهندس معينه ه (المهم فى النهايه انت مطالب بتحقيق شده االضاءه للمك وم  غرف -ن
  ).- غرفه استقبال-مكتب

 
ا عارف آويس قوى      جداول موجوده فى الكود المصرى آل ده هل المكان خاص بالمالعب الرياضيه ام طبيه - على فكره ان
ألونى ان اك اخوهسيس اءه  هن وع االض ى موض ؤثر ف ى ت رى الت ل االخ اقى العوام ن ب  .ع
    
 

 ....مشارآة

ه     - ل مخرج من مخارج        استفسار ارجو ان يتسع صدرك ل ر آ ا      ٠.٥االضاءة هو    بالنسبه أن أمبي ذا مطابق لم ر وه امبي
رأت    بالكود المصري تم حساب مخرج االضاءة       حيث انني ق د وان ي ه الب ي اال  ان ل عل و ان      وات 100 ق اذا ل ولكن سؤالي م

 وات ؟؟ ٤٠مكثفات ويتكون من اربعة لمبات  مخرج االضاءة عباره عن آشاف فلورسنت بدون

  ....صالح/م

ه        soket  بالنسبه لمخرج االضاءه    - زه العادي ه الفيشه او البري ال االضاءه   بخالف مخارج   يقصد ب  light load   احم
ه ضمن       ذا الكشاف فمكان ا ه ال االضاءه ام ى  100 و احم ا   ٠.٥= ٢٢٠/١٠٠وات يعن ر تقريب اك مخرج اضاءه    امبي هن

ال ع احم ه م ب قيمت اءه ويحس ه االض از او ثالث د ف رج قوىواح اص= ومخ تخدام خ ز اس وى متمي رج ق اى  ومخ
ده عددها الكشافات الفلورسنت اذا اضطريت لزيا داخل اللوحه وتحسب منفرده بقواطع منفرده بها استخدام خاص=باالرضى
 فى بعض المبانى وهذا يحدث فى الممرات الطويله الموجوده من عمل مكثف شامل لها حتى ال تضعف قوتها البد  فى المبنى

  ..والتى نحتاج الى آميه اضاءه فلورسنت بكامل الممر

  

  

  

  

  

  

  



 

 )٢٤(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م

 
  :آامله عنها النظم المختلفه لالضاءه لنأخذ تصور  - 

 
 :انظمة االنارة تضم:الى فتنقسم انظمه االناره -
 .الداخلية انظمة االنارة - أ
 .انظمة االنارة الخارجية - ب
  .رئالمهارب و انارة الطوا و) اشارات الخروج(انارة المخارج  - ج

 
  :انظمة االنارة الداخلية - أ

 :تختلف وحدات االنارة من حيث
 .ميتلهاليد،هالوجين، بخار صوديوم، زئبقية فلورسنت، توفير طاقة، توهجية،: نوع اللمبة -
 .مع عاآس لوفر او غيره او بدون غطاء مبزر، حليبي،): الغطاء(ناشر الضوء  -
 .الكتروني تقليدي،: نوع المحول و الستارتر -
 .الخ...مربعة، مستطيلة، دائرية، : شكل الوحدة -
 .سقفية، جدارية، ارضية، غاطسة او ظاهرة: الوحدة طريقة ترآيب -
 . او الماء درجة حماية الوحدة ضد الغبار -
  .اللوآس الموجود بالكود وزى ما قولنا المهم تحقق وآل ده مكتوب فى آتالوجات الشرآه المصنعه -

 
 :الخارجية انظمة االنارة - ب

ة       - ارة الداخلي ا في االن ة آم ا .تختلف وحدات االنارة الخارجي ة         آم ة الوحدات حسب مساحة و طبيع ة و نوعي تختلف طريق
ادق      المنطقة المنطقة المراد انارتها ، ل و الف و  فقد تستخدم وحدات او اعمدة انارة ديكورية النارة الحدائق المنسقة في الفل

ارة ع ا، او آشافات ان ارةغيره ى األسطح الن راج او عل ة او اب ارة عالي دة ان ى اعم ارة  ل دة ان الساحات و المالعب او اعم
  .الطرق

 
 .وحدات االنارة المطلوبة اليوجد معادلة لحساب عدد -
 .الملعب من الكود او المواصفة الدولية يتم تحديد مستوى االنارة المطلوب للساحة او الشارع او -
×  ٣.٥" و يكون الباعد بين األعمدة تقريبا") تقريبا( ١.٢الشارع على  عمود بقسمة عرضللشوارع نجد ارتفاع ال -

 .العمود ارتفاع
نجد الكيلو ) آتالوج شرآة جنرال الكتريك" مثال) للساحات يتم حساب مساحة الساحة ثم من منحنيات الشرآات الصانعة -

 و نحدد ارتفاع البرج او العمود). الوجين، صوديوم، ميتلهاليده(اللمبة المستخدمة  واط انارة المطلوب بعد اعتماد نوعية
مسافة ضعف ارتفاع ترآيب  اي ان انارة الكشاف تصل الى.…  ٢/الذي سيتم ترآيب الكشافات عليه بقسمة عرض الساحة

 .الكشافات عليها و بعد ذلك يتم تحديد عدد األعمدة و األبراج و تقسم ،الكشاف

 



 
آونه اليوجد معادلة ثابتة آما في االنارة  ما" معقد نوعا لكن تصميم انارة المالعب و الساحاتهذا باختصار شديد و  -

الخارجية تساعد على تسهيل  و آونه يوجد عوامل اخرى تؤثر في التصميم و بالطبع فان برامج التصميم لالنارة الداخلية
 . العملية

  . ل آونتاآترات و خلية ضوئية او تايمر او وحدة تحكم مبرمجةمن خال و عادة يتم التحكم بتشغيل االنارة الخارجية -

 
 :انارة المخارج و المهارب والطوارئ - ج

  . )ساعات ٣عادة لمدة (النارة المخارج و تبقى منيرة عند انقطاع التيار الكهربائي ) خروج) تستخدم وحدات انارة

  

  ....مشارآة

ان فى    )ساعات  ٣عادة لمدة (الكهربائي  تبقى منيرة عند انقطاع التيارالنارة المخارج و ) خروج(تستخدم وحدات انارة  - آ
ات      بالطواريء نقطه مهمه فى موضوع البطاريات المستخدمه فى الكشافات الخاصه البين فى المقايسه بطاري آتير بيبقوا ط

ادميوم بت    sealed lead acid يجيب بطاريات نيكل آادميوم والمقاول ل آ ات النيك ى  وطبعا بطاري ه     بقى اغل ر من التاني بكتي
  .فحبيت بس انبه للموضوع دا مهندسين االستالم ولالسف الموضوع بيعدى على آتير من وعمرها االفتراضي آبير

  
  ....صالح/م

  
تمكن      فعلى المقاول العبره بما هو مكتوب صراحه فى آراسه الشروط - الحرف الواحد حتى ي ذه ب مهندس االستالم من     تنفي

اول  المستحقات  يح وصرف االستالم الصح   اده        للمق ه فمخارج الهروب ع ه الفني ا من الناحي حادث طارئ    تكون لوجود   ام
ا طويال    ل      واعتقد انه اليستمر وقت ه النيك ل هو بطاري ار االمث ده اسباب    واالختي ادميوم لع د حدوث       آ ا التنفجر عن ا انه اهمه

  .الطويل   باالضافه فعال الى عمرها در اهللاقابله لالنسكاب عند وقوع العقار الق غير الحرائق مثال وجافه

  ....مشارآة

  ) بخصوص انارة الشوارع (  

 
 ولكن ماذا عن طول ذراع الكشاف ١.٢المناسب لعمود االناره هو حاصل قسمة عرض الشارع علي  قد علمنا ان االرتفاع -

  ؟؟ ) العمود( المرآب بالعمود وآذلك زاوية ميله التي يصنعها مع الرأسي 

  ....صالح/م

  :االعمده انواع آثيره

 
ولكل طول   خصائصه المذآوره فى الكود والمواصفات القياسيه ولكل نوع منهم اعمده اناره الشوارع والحدائق والمالعب -

اره ذات    عمود معدل انحناء القمه ى وحده ان ه خاصه آالضاءه الشمسيه واالضاءه البيضاء       اذا احتوى عل واالضاءه   طبيع
ود  - قمته فى انحناء طول العمود ايضا يدخل المبهره ثال عامود اضاءه المالعب     ايضا  وقطر العم ه سلم  ( سلمى   فم ال  )ل وب

اع     ون بارتف د ان يك ه والب ه منحني ن     قم دد م ه ع ت علي ين ومثب ه       مع اط معين ى نق ا ال تم توجيهه اءه ي دات االض  وح
  . بالملعب

  



 
ده  المواصفات ان يكون العمود الخالصه انك اذا اخترت فى -  من وزاره الصناعه سوف    مصنعا من احدى الشرآات المعتم

الكود المصرى        ا جاء ب ه بم ه فى شرحها     تضمن ان الشرآه ملتزم اء فى      الن المواضيع دى طويل دخل مهندس الكهرب وت
ذآر شرطا فى المواصفات ان تك      للرياح وغيرها واالجهادات الجانبيه -مثل االجهاد الميكانيكى  متاهات ون من  االفضل ان ت

  .فقط  ويكفيك ذآر الطول - وزاره الصناعه وتريح نفسك من شرآه معتمده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 )٢٥(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م
 
ى  بدأنا النق ٢١ فى الحلقه رقم - ال الت وم  تطلب من المهندس االستشارى     طه رقم واحد فى االعم م   والي النقطه   سنعرض لك

   .الثانيه
 
 

 برضو هنا لن نتعرض الى  عن اشياء آثيره تعمدا حتى ال يمل القارئ بالتفصيل و فى معظم الحلقات لم نتعرض لو تالحظ -
 اعلم ان هناك آتب ومذآرات آثيره - هذه المحوالت ولكننا سنتعرض لالطار العام لفكره وضع مواصفات تفاصيل آثيره

وضع المواصفات داخل  لفكره ولكننا هنا بصدد التعرض للمفهوم العام واختباراتها العمال تصميم المحوالت وصيانتها
 ويمكن تستغربوا ان تعرضنا للمسأله الفنيه محدود تهمنا فى الموضوع الن دى النقط اللى آراسه الشروط والمواصفات

  .استشارى والفكره العامه للموضوع مرفق ملف فيه فكره عاديه جدا وتعطى التصورالمطلوب منك آمهندس شويه
  

  المحوالت
  

ا       هى حلقه الوصل بين الجهد المتوسط والجهد المنخفض - ال الموصله به ع االحم ه لجمي ايكون    وتعتبر مصدر تغدي اده م ع
د المتوسط      -لها غرفه منفصله   ا الجه دائى          عن طريق  ويصل اليه ى تغذى الملف االبت د المتوسط الت لوحات خاصه بالجه

ه    للمحول ى اللوحه العمومي رع       ثم من الملف الثانوى نأخذ الجهد المنخفض لتوصيله ال دورها يتف ى ب د المنخفض والت للجه
  .منها الى لوحات االحمال المختلفه

  
  :للمحوالت مواصفات

  
ه المحوالت مواصفات - ذيتها وتعتم وايضا لغرف وب تغ دره المطل ى الق ول عل اج  د مواصفات المح ى ذو احتي ل هى لمبن ه

اء السكنيه    او مصنع آمبنى محطه رفع مياه مثال او مبنى ورش ذو احمال خاصه لمحول؟ تم اوال   ام لمنطقه من احد االحي في
ه      عمل الدراسه الالزمه المكان تحديد قدره ومواصفات هذا المحول ال الحالي ه   من حيث االحم ال المستقبليه المتوقع  واالحم

اج      وامكانيه ربط احمال اخرى عليه من عدمه د من دراسه مدى االحتي لمصادر   والنه يعتبر مصدر التغذيه لهذه االحمال الب
اوره    فقد نحتاج الى مولدات طوارئ آمصدر بديل للتغذيه تغذيه بديله نظرا الهميه المكان وشده احتياجه ى المن وقد نحتاج ال

د المنخفضعن      د المتوسط عن طريق حلقات الرنجبالجه او بوجود محول بديل بجوار االول وعمل المناوره من لوحات الجه
  .فكل هذه دراسه متكامله لموضوع المحوالت ،طريق الكبلر 

   
  

  ....مشارآة

ة  (rmu ) اعتقد ان موضوع حلقات الرنج - تم ا      هي ان تقوم الشبكة بتغذي ال عن طريق محوالت ي ا بشكل    االحم ربط بينه ل
ذه المحوالت من     اقي              حلقي حتي اذا خرج احد ه وم ب ا تق ذيتها وانم تم تغ ال التي ي ه عن االحم تم انقطاع الخدم ه ال ي الخدم

ذلك  الموجوده في الشبكه بتغذية هذه االحمال مؤقتا المحوالت د في محوالت      ول ه الب د ان اك معامل     rmu فاعتق ان يكون هن
  .  المحول معرض ان يقوم بتغذية احمال اخري اضافيه النامان ليس بالصغير نسبيا 

  

  

  

  



 
  ....مشارآة

 
ا او االردن او         - ثال بليبي ربط مصر م ة التي ت ان او السعودية مستقبال     واعتقد ايضا ان الشبكة الدولي م    ( لبن م يكن ت ) ان ل

  .تعتمد علي هذه الفكرة 

  ....صالح/م

ى لوحه المنخفض          الكبلر روالكبل-الرنج  يبدو ان االمر اختلط بين - دخول عل ين محولين لل اح الفصل ب ى   ده وحده لمفت يعن
وهو وسيله    -فهو فى اتجاه الضغط المتوسط فقط   بالمحوالت مطلقا ليس له اى عالقه اما الرنج نفصل محول وندخل الثانى

اء وجود الحمل        وتوصيل فصل ا    الجهد المتوسط عن لوحات المتوسط اثن او واحد دخول    د خروج وواح  دخول  ٢وهو ام
   .واثنين خروج 

وازن     فيوزات بطريقه خاصه ويحتوى على sf6 واشهر االنواع هو - ى ت ا عل ا منه ال  وتقوم بها شرآه الكهرباء حفاظ  االحم
ى استمراريه وجود    -على شبكه الجهد المتوسط  اء  ومساعده منها عل ه الخاصه       الكهرب اطق الحساسه ذات الطبيع فى المن

اده الحمل           والمصانع ياتمثل المستشف ثال او زي اء فى مشاآل اقتصاديه م اء ويتسبب انقطاع الكهرب فى   التى تعمل بالكهرب
ا نسميه             ى المتوسط وهو م وازن الحمل برضه عل ا الزم ن ى االخر النن ؤثر عل وازن      مكان مما ي ى الت اظ عل اوره للحف بالمن

  .لالحمال 

  ....مشارآة

المي باسم     ٣٠٠المزآورة في الفقرة  ء للملف الثانوي او الملف االبتدائيازاي بنختار الحماية للمحول سوا - ود الع  من الك
transformer and transformer vault والف الف شكر علي مجهودآم الرائع. 

  ....مشارآة

 تسمىوبالمناسبة هى ) خروج/دخول ( هى عبارة عن حلقة تربط بين مجموعة من المحوالت ringواريد ان اضيف ان ال -
open ring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  )٢٦(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م
  

 وع لكن هذا الموض وفيه ابحاث ودراسات آثيره عن  عن موضوع المحوالت درسنا حاجات آتيره فى الكليه آلنا مهندسين -
ك تاخد     د ان ا فى مواصفاتك        احنا يهمنا وانت تضع المواصفات وتصمم الب ه وتبرزه ك من حاجات معين ه     بال ا تعرف قيم لم

ذه   وتعرف هل هو محتاج لغرفه لوحات متوسط ام ال يغذى احمالك المحول اللى ها ه ه المحوالت من المتوسط     وطريق تغذي
ا     قول انا محتاجوتقدر ت -آالم آتير  النك ها تبنى على آده ه لوحات متوسط ام ال ومعاه ه رنج ام ال   غرف اج ترآب    غرف محت

ه السابقه ان     المصنع ام بعيد عنه المحول بجوار ا فى الحلق ه المحوالت مواصفات    وايضا  للمحوالت مواصفات   وقولن  لغرف
 .ا من هذه المالحظات بالمرفقاتموجود جزء مهم جد المحول وحمايته الختيار ياترى ايه هيا المالحظات المطلوب مراعاتها

   
  

  المالحظات المطلوب مراعهاتها الختيار المحول وحمايته

  .من قيمته% ٨٠مفروض عدم تحميل المحول باآثر من -١

يس        القاطع العمومى الموجود فى لوحه المنخفض المغذاه مباشره من المحول    -٢ ه المحول ول ه مساويه لحماي تكون قيمت
  .لالحمال

  .االحمال اقل من واحد ميجا فولت امبير يتم تغذيته من المتوسط من طرف واحد اذا آانت -٣

  .ميجا فولت امبير يتم تغذيته  من المتوسط من جهتين والربط يكون على المنخفض  ١.٢٥:  ١اذا آانت االحمال من  -٤

  .ميجا فولت امبير يتم الربط على الجهد المتوسط ١.٢٥اذا آانت االحمال اآثر من  -٥

ه بكتالوجات الشرآه المصنعه               -٦ ا مسطره شبه لوغاريتمي ه المحوالت وله ه لغرف اه مساحه فتحات التهوي البد من مراع
ك  + آميه الهواء المطلوبه للتبريد + مبنيه على اساس المفاقيد النحاسيه والحديديه للمحول  المسافه بين متوسط ارتفاع تان

  . درجه حراره الزيت عن الهواء المحيطمقدار الزياده فى + المحول ومرآز الفتحه 

ا فتحه اخرى من         - وعلى مهندس الكهرباء المصمم تنبيه المهندس المعمارى لمكان هذه الفتحات احدهما باالسفل ويقابله
ه        –االعلى والتى يرآب عليها مروحه شفط قويه فى معظم االحوال   واب لغرف ارى ان تكون االب وان يراعى المهندس المعم

  .ومحصنه من الداخل بسلك بقالوه) شيش حصيره مقلوب(ت بفتحات تسمح بدخول الهواء وال تسمح بدخول االتربهالمحوال

ل من        ٥٠٠لو آانت المسافه بين محطه التوزيع والحمل لواحد ميجا فولت امبير  تساوى  - ه الكاب ثال فستجد ان تكلف ر م مت
ه  مليون  ١.٥محطه التوزيع الى الحمل آبيره قد تصل الى  ذا الحمل مباشره          –جني ديل هو عمل محول بجوار ه     ويكون الب

  .)الحمل ده مصنع مثال( 

  

  

  

  

  

  



 

  )٢٧(استشارى آيف تكون مهندس

  ....صالح/م
 
ه السابقه عن    اشرنا فى   - ا  المالحظ  الحلق وب مراعاته ار  ات المطل ه   الختي واع محطات       المحول وحمايت ا ان ه هي اترى اي ي

ا  وازاى يتم ترتيب قضبان االعمال المدنيه والكهربيه وايه المحوالت ربط     التوزيع وما هى انواعه ا طرق ال ه هي ه  اي  المختلف
ذى   ا يغ ع لم ه توزي كل لمحط ط ش ه ابس ه واي د المحط وزع واح و م ب ول ل  طي ولين آ دنا مح تقل  عن ذى مس د بمغ  واح

ل اوزين نعم ه ع كلها اي ى ش اديه يبق ه اقتص والت ذات تكلف ه مح وف محط ا نش يحيه ه ور التوض ه بالص ل حاج  آ
  .بالملف المرفق 

  
 :نسق محطات المحوالت

Substations Layout  
١- 

 أنواع محطات المحوالت الكهربية
Types of Substations  

 
ة    تنشأ محطات التوليد الكهربية بصور - ال الكهربي ز األحم ك بسبب الجدوى االقتصادية إلنشاء       ة عامة بعيدة عن مراآ وذل

ة   . المحطة   ة الكهربي ل الطاق ة            ولنق د في الخطوط الكهربي ل الفاق د الكهربي لتقلي ع الجه تم رف رة ي د    لمسافات آبي ولكن عن
  وتقسم محطات المحوالت بصورة عامة . ية األحمال الكهرب استغالل هذه الطاقة البد من خفض الجهد مرة ثانية للموائمة مع

 - :إلى
  - أ
 Step up transformer الجهد محطات محوالت لرفع جهد المولد في محطات التوليد وذلك من خالل محوالت رفع -

وغالبية هذه المحوالت تحتوي على . نظرا الرتباطها بالمولد Machine Transforms ويطلق على المحوالت اسم
 يكون نجمة) الملف اآلخر) ومن ناحية الشبكة Delta توصيل ملف المحول المتصل بالمولد علي شكل دلتا مملفين حيث يت

(Star) ونقطة التعادل (Star point) مباشرة باألرض تكون متصلة (Solidly earthed)  نسبًيا (وفى بعض الحاالت
تتصل نقطة تعادل المحول  آذلك قد. تين للجهد المحول ذو ثالث ملفات وذلك للحصول على قيمتين مختلف يكون) قليلة

 . بممانعة باألرض
  - ب

  Network Transformer Substations محطات محوالت الشبكات
وقد يستخدم فى هذه المحطات  -التوزيع  ولكنه ال يصل بعد إلى جهد -تحتوي هذه المحطات على محوالت لخفض الجهد  -

 دواها االقتصادية وقد تعطي هذه المحوالت قيمة واحدة أو قيمتين للجهد فىلج Autotransformers محوالت ذاتية
 . طبًقا لعدد الملفات Secondary circuit الدائرة الثانوية

لكنه ال  -لخفض الجهد مرة ثانية  وفى الغالب تحتوي شبكات القوي الكهربية على مجموعة أخري من محطات المحوالت -
ف وتختار أماآن هذه .ك ٢٢٠/٦٦ومحوالت . ف . ك  ٥٠٠/٢٢٠محوالت  مثال ذلك –يصل بعد إلى جهد التوزيع 

   . طبًقا لتوزيع مراآز األحمال الكهربية المحطات

  

  

  

  



  

 
  -جـ
محوالت التوزيع وهي محطات  تبدأ شبكات التوزيع بمحطات Distribution Substations محطات محوالت التوزيع -

 ومن الدائرة الثانوية للمحوالت تمتد خطوط الكهرباء Step - down transformer لخفض الجهد مرة ثانية
Primary feeders محوالت التوزيع إلى Distribution transformers ومنها تخرج خطوط التغذية Secondary 

feeder للمستهلك النهائي End user حيث طبيعة االستهالك إلى أحمال صناعية وتقسم األحمال الكهربية من 
Industrial loads أحمال تجارية Commercial loads أحمال سكينة Residential loads وأحمال خاصة تتطلب 

 . اشتراطات يجب توافرها فى مصدر التغذية الكهربية لها
 : إلى Construction features وتنقسم محطات المحوالت من ناحية اإلنشاء -
  Outdoor Substation – محطات تقام فى الهواء الطلق -١
  Indoor Substation محطات مغطاة -٢
  Underground Substation محطات تقام اسفل األرض -٣
  Pole mounting - Open or Kiosk محطات معلقة سواء مفتوحة أو فى آشك -٤

و . ان وغيرهاالمكان وطبيعته وإجراءات األم ويتوقف نوع المحطة على نسبة تحويل الجهد ، والعوامل االقتصادية و سعة
  .محطات محوالت داخل مبني يبين مخططا ألحد) ١(الشكل 

 
 محطات المحوالت المتحرآة
Mobile Substations  

 
ة واالستعواض   - ة أو      Backup رغم اعتبارات الحماي ان التغذي ار لمب د يحدث انهي ا في محطة       فق ا مًع المحوالت أو آليهم

ا  ع            لف المحوالت ، مما يسبب قطع التغذية تماًم ة جمي ة يمكن استخدام محطة محوالت متحرآ ذه الحال زمن في ه رة من ال  ت
د      ، وبصورة Large Tractor Trailer أجهزتها محمولة على جرارات آبيرة بمقطورة ذه المحطات ال تزي عامة سعة ه

ل ثالث إلى ستة الحجم والوزن للحرآة ويمكن تجهيز هذه المحطة فى خال وذلك يسبب اعتبارات -ميجا فولت أمبير  ٤٠عن 
  . يبين مثاال لهذا النوع من محطات المحوالت) ٢(شكل رقم  . ساعات

  



 
٢- 

 األعمال المدنية والكهربية لمحطات المحوالت
Civil and Electrical works in Substations  

 : األعمال المدنية وتشمل 2-1
  ) .... مجرات تحكم وغيرها - إصالحورش  - مخازن - مكاتب( المباني سواء السكنية أو غير السكنية  •

 خطوط سكة حديد وأوناش معلقة •
Railway track and overhead cranes cable trenches 

  ممرات آابالت •
  طرق وممرات •

  Fencing around switch yard سياج لحماية أجهزة القطع •
  :األعمال الكهربية 2-2

  Bas Bar arrangement اختيار ترتيب قضبان التوزيع •
  Isolators اختيار أجهزة الفصل •

  Instrument transformers اختيار محوالت القياس •
  Circuit Breaker اختيار أجهزة القطع •

 Lightning arrestors اختيار آابح الصواعق •
 Power transformers اختيار محوالت القوي •
 Protective relaying schemes نظم الحماية •

 Vol***e regulating equipment اختيار أجهزة تعديل الجهد •
  اختيار الكبالت •

 Earthing System اختيار نظم التأريض •
  Illumination System اختيار اإلضاءة •

  Fire Protection system اختيار الحماية من الحريق •
 Communication Systems اختيار وسائل االتصاالت •

  Auxiliary supply وسائل التغذية اإلضافيةاختيار  •
 Interlocks اختيار الشابك للتنظيم •

والبساطة وقلة التكلفة االقتصادية مع ارتفاع  flexible وبوجه عام فإن تصميم محطة المحوالت يجب أن يحقق المرونة
   .جودة األداء

  

  

  



 
٣-  

  النسق الكهربي لمحطة محوالت
Electrical layout of Substation  

لألجهزة واالتصال فيما بينها بخطوط وقد  يبين النسق الكهربي للمحطة طريقة ترتيب قضبان التوزيع واألماآن النسبية -
وزاوية  بينما فى المخطط المدني توضح األجهزة مع االحتفاظ بالمسافات . Key diagram يسمي هذا المخطط أيًضا بـ

  .مثاال لمحطة محوالت) ٣(شكل و يوضح ال. الميل بمقياس رسم مناسب 

  

٤- 
 قضبان التوزيع
Bus Bars 

 
ة   - ة عالي ة       - تعتبر قضبان التوزيع من أهم مكونات المحطات حيث يمر بها قدرة آهربي ا يسبب انقطاع التغذي وأي عطل به

  . اوالناحية اإلنشائية فى التثبيت لتحمل القوي المعرضة له . لذلك يجب مراعاة جودة التصميم الكهربي

 
  أنواع قضبان التوزيع 1-4

 : يوجد نوعان أساسيان هما
  -Rigid bus القضيب الصلب  
 -Strain bus القضيب المرن  

وتكون مصنوعة من األلومنيوم أو  وفى الغالب تستخدم القضبان الصلبة فى حالة الجهد الكهربي المتوسط والمنخفض
 وفى حالة الجهد العالي Pedestal - type ستخدم للتثبيت والعزلوي Tubes أو أنبوبة Bars النحاس على هيئة قضبان

أو من النحاس و يتم تثبيتها على  ACSR تستخدم القضبان المرنة المصنوعة من أسالك األلومنيوم المجدولة والمدعمة
 .Strain type insulators عوازل

 

 

 



 
  Bus conductor material مادة القضبان 4-2

 : دة التي تصنع منها القضبان على عدة عوامل هييعتمد اختيار الما
 - قيمة الفقد في الجهد المسموح به  

 - الفاقد في القدرة الكهربية   
 -   سعة التيار المار  
 - قيمة تيار القصر  

 - تآآل المعدن  
 - الحمل الديناميكي للرياح واالستاتيكي للثلوج المتراآم  
 Heat - treatable aluminum alloys نحاس وسبائك األلومنيوم المعالجة حرارًياوبوجه عام يستخدم األلومنيوم وال

   الجهد العالي والفائق وخاصة في حالة األنابيب التي تستخدم في
وان آان لسعة معينة للتيار وارتفاع مسموح به  آذلك يحتاج لصيانة أقل. ويتميز األلومنيوم عن النحاس بأنه اقل في الوزن 

   من موصل النحاس% ٣٣األلومنيوم أآبر بحوالي  رارة يكون مقطع موصللدرجة الح
  Common bus bar األشكال العمومية لترتيب قضبان التوزيع 3-4

arrangement  
  Single bus bar قضيب مفرد 4-3-1

 .مثاال لهذه الحالة) ٣(يوضح الشكل 
 Single bus bar with bus sectionalizer قضيب مفرد مع مقسم 2-3-4

  
ع درجة           ذ و لرف د التنفي اليف عن ة التك رد بالبساطة و قل ز القضيب المف ول  يتمي ي     - ( reliability ) الع يمكن تقسيمه ال

ل جزء يتصل بمغذي    ) . ٤(الشكل  آما في –الغالب جزأين فقط  -أجزاء ة األخرى      (feeder) و آ ة و من الناحي  ومن ناحي
ة    ال الكهربي ا  . تتصل األحم ع الكف ار    و لرف يس     (circuit breaker ) ءة يفضل أن تستخدم قواطع تي لفصل األجزاء و ل
ار    (isolator breaker) باستخدام سكينة عزل ذلك يمر تي د   حيث يمكن أن يكون هناك فرق في الجهد بين الجزأين و ب عن

  .التوصيل

 
  Double bus bar ثنائي القضبان 3-3-4

  



 
  :التكلفة يتم استخدام قضبان ثنائية و يكون التشغيل آاألتيلرفع درجة العول ومع إمكانية زيادة  -

 
 . توزع األحمال علي القضبان - أ 
 . تقسم األحمال الي مجموعات و يتم تغذية آل مجموعة من قضيب - ب 
 . عن األحمال بنقلها الي القضيب األخر يمكن عمل الصيانة لقضيب دون قطع التيار - ج 

لنقل األحمال من قضيب ألخر  Bus coupler circuit breaker ط القضيبان بقاطع دائرةآيفية رب) ٥(و يوضح شكل  -
  . و عند إجراء الصيانة ألجهزة القطع البد من فصل التغذية. تيار الحمل ، نظرا ألن سكينة الفصل ال تستطيع قطع

  Double bus bar with single breaker يسمي هذا النظام اثنان من القضبان مع جهاز قطع واحد و قد -
 Double bus bar double circuit breaker ثنائي القضبان و جهاز القطع 4-3-4

في محطات المحوالت قليل نسبيا و يستخدم  لذا فأن استخدامه. مخطط لهذا النظام الذي يعتبر عالي التكلفة) ٦(يوضح شكل 
 .في محطات المحوالت الكبيرة

 Double bus bar one and half circuit breaker ف جهاز قطعثنائي القضبان وواحد و نص 5-3-4
، فلكل دائرتين يوجد جهاز قطع واحد  يوضح مخططا لهذا النظام و يظهر فيه التوفير في عدد أجهزة القطع) ٧(الشكل 
  .النظام أجهزة وقاية معقدة و لذا فانه غير شائع االستخدام و يلزم لهذا . (Spare breaker) احتياطي

  



  

 
  Main and transfer bus bar قضيبان أساسي و تحويل 6-3-4

  



  

كل   - ي الش تخدم ) ٨(المخطط الموضح ف ن يس ع ، لك زة القط يانة ألجه إجراء ص زة الفصل  يسمح ب ن أجه ر م دد اآب  ع
isolators أخر و يلزم الحرص عند االنتقال من قضيب إلي. 

 
 قضيبان مع جهاز فصل جانبي 7-3-4

و . نظام قضيب أساسي و قضيب تحويل خطط هذا النظام الذي يعتبر خليط من نظام ثنائي القضبان ويوضح م) ٩(شكل 
الصيانة  و إلجراء. و يتميز بالبساطة في التشغيل. يتم استخدام أجهزة فصل أآثر يسمح بإجراء صيانة ألجهزة القطع و لكن

، يتم خاللها النقل مع تجنب وضع أجهزة الفصل علي  مثاليمكن قطع التغذية لفترة و جيزة ، خالل فترة األحمال الخفيفة 
 .دائرة واحدة

  Mesh or ring scheme مخطط الشبكة أو الحلقة 8-3-4
 :يبين ترتيب أجهزة الفصل و القطع و الذي يتميز بالتالي) ١٠(المخطط الموضح في شكل 

 يسمح بتغذية ثنائية لكل دائرة -1
 طعيسمح بإجراء صيانة ألجهزة الق -2
 اقل في التكلفة من نظام قضبان ثنائية -3

مناسب في حالة الشبكات الجاري فيها  دوائر لذلك فانه غير ٦و ينصح أال يزيد عدد الدوائر التي يغذيها النظام عن 
  . (Developing systems ) التوسعات

  

  

  



  

  

 
  

  

  



  

  
 محطات المحوالت فى نظم التوزيع -٥

Distribution Substations 

 
دات      يبين أبسط صورة لمحطة توزيع حيث يغذي المحطة موزع رئيسي واحد      ) ١١(كل رقم ش اطع و مع از الق و يظهر جه

د           الفصل و يمكن حذف مفتاح الفصل لجهاز القطع من ل و بع اتيح فصل قب ان يفضل وضع مف ناحية الحمل الكهربي و ان آ
اطع  . الق

غ    ن آل محول متصل بمغذييبين محطة محوالت تحتوي علي محولي) ١٢(وشكل رقم  من  % ٧٥مستقل وسعة المحول تبل
ة  . سعة المحطة ة قيم ع ال            و يتميز هذا النظام بقل اح فصل الحمل الموجود المتصل بقضيب التوزي ار القصر نسبيا و مفت تي

ق ع        يغل ي وض والت ف انوي للمح ف الث ي المل ودة عل اتيح الموج د المف ان أح تح إال إذا آ  .الف
ر  ة محوالت ذات تكلفة اقتصادية أعلي و تتميز بدرجة عول يبين محط) ١٣(شكل  ي أجهزة قطع      . أآب وي المحطة عل و تحت

  .الملف الثانوي للمحول ويعمل النظام اتوماتيكيا لضمان استمرار التغذية متصلة بقضيب التوزيع و آذلك علي طرف

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 )٢٨(استشارى آيف تكون مهندس

 .…صالح/م
 
 
وان    - رده بعن ه منف ى حلق اءوردت      ف ارى الكهرب ن استش ب م ى تطل ال الت ميم االعم ه  تص ات االتي  -:الكلم
ات  -٥الكهربائيه  اللوحات-٤االنذار  -٣المحوالت  -٢اعمال االضاءه  -١ ا     -٦ التليفون واتير واحماله  -٨ المصاعد  -٧الم

ه   اءه الخارجي ال االض ه    -٩اعم اآن ذات الطبيع ض االم تخدامات بع ه الس زات الخاص ه التجهي ل(الخاص -ورش -معام
  .الخ.........مستشفيات

  
 
 ر خاص لهعلى امبي معظم التصميمات هى االحمال الخاصه والتى تحتوى تبنى عليها ومن اهم االعمال سابقه الذآر والتى -

ع    معامله خاصه بداخل لوحه التوزيع ات رف اه  مثل المصاعد فلها متور ذو حمل خاص وطلمب ور خاص      المي ا ايضا موت وله
واتير التشغيل   والمعامل آلها بقدره خاصه وآذلك تجهيزات الورش ذه      تتبلور فى قدرات خاصه لم وال يمكن وضع قواطع ه

ال مع قواطع    ا داخل اللوحه        واذا اضطررنا ف  االضاءه  االحم ا جزء خاص به د ان يكون له ازاى نحسب قواطع    طيب  الب
نمط      وده اللى ها نشوف امثله احمال المواتير المختلفه..…  وآابالت هذه المواتير سابقه الذآر ى نفس ال ا وعل  مبسطه منه

  .بالمرفقات  وذلك اى تعقيدات من القوانين المختلفه عن يمكنك عمل ايه حسابات اخرى بنفس الطريقه وبعيدا
  

  تصميم الدوائر الخاصه بالمواتير

  

 rated( والكابل على تيار التشغيل) start current( يراعى عند تصميم الدوائر ان يكون القاطع على تيار بدء التشغيل -
current(  

  : يتم التصميم آالتى) مجموعه من المواتير( وعند وجود اآثر من موتور -

I(starting group)=                                                                       

 I(start of biggest one)  + D.F  * (sum of start current of rest) 

  : اى انه لحساب تيار بدء المجموعه يساوى -

  مضروبا فى مجموع تياريات البدء للمواتير الباقيه D.F+  تيار البدء العلى موتور  

 I(rated group)   =تيار التشغيل      ولحساب

I(rated of biggest one)*1.25)  + D.F  * (sum of rated current of rest)(  

  

  

  

  

  

  



  

Demand Factor 

D.F عدد المواتير  نوع الموتور  

١  inductiv ١:٥  

0.75 inductiv  6:10 

0.7 inductiv 10:15 

0.85 inductiv  15:20 

  

  :مثال

 phase  singleدد اربع مواتير    صمم لوحه لع

 I(rated)=     28 amp---------------------------------هورس باور ١٠بقيمه  ٢عدد 

      I(rated)=     42amp------------------------------ هورس باور  ١٥بقيمه  ٢عدد 

  :الحـــــــــــــــــل

 I(start)= 2 * I(rated)  آقاعده فرديه وتقريبيه للموتور الكبير        

I(start) for biggest motor   = 2* 42  =  84 amp                

  :اذن

I(start group)= 84+ 1(28+28+42)        =        182             

I(start group)=  182  amp                                                 

  يرامب ٢٠٠= اى ان اقرب قاطع 

I(rated group)= (1.25*42) + 1(28+28+42)=52.5+98= 150.5  

I(rated group)=150 amp                                                           

I(start for two motors 28amp)=( 1*28)  +(1*28)=56 amp             

  امبير ٦٣واقرب قاطع هو 

I( start for two motors 42amp)= (1.25*42) + 42 = 52.5+42 =94.5 

  ....امبير ١٠٠واقرب قاطع هو 

  

  



  

  :وهنا يكون الشكل النهائى للوحه آالتالى

  

  لوحه المواتير االربعه وتتكون من قاطع عمومى وقاطعين واربعه قاطع فرعى

  

  ......مشارآة
 
ذه - ي ه حح ل و ان تص ون آ وأرج واتير يك ة م ةالتيارالعمومي لالربع  :االتيالمعلوم

   أمبير ٤٠٠نستخدم قاطع  وبالتالي ٣٥٠فيكون الناتج ) آمعامل امان (  ١.٢٥مضروبا في  ٢٨٠
ر فيكون    ١٨٧.٥فيكون الناتج ) معامل امان (  ١.٢٥مضروبا في  امبير ١٥٠وآذلك عند اختيار الكابل الرئيسي يكون  امبي

م  ( ١٢٠*٢( الكابل هو  الوج الس         ٢م ا لكت ابالت نحاس عزل بي في سي طبق ار      ويدي للك تم اختي ه ي نفس الطريق اطع   وب ق
 : حصان آاالتي ١٠وآابل الموتورين 

 
اطع هو    ٧٠   = ) معامل امان(  ١.٢٥مضروبا في ) للموتورين ( امبير  ٥٦=  ٢* امبير  ٢٨ ر  ٨٠امبير فيكون الق   امبي

ل   ر   ٨٠ويكون تيار الكابل الكاب ر  ١٠٠=  ١.٢٥* امبي ل     امبي ار آاب تم اختي م  ٥٠*٢في ار     ...  ٢م تم اختي ه ي نفس الطريق وب
  : حصان آاالتي١٥ قاطع وآابل الموتورين

 
 امبير ١٠٠امبير فيكون القاطع هو  ١٠٥) = معامل امان (  ١.٢٥مضروبا في  ( للموتورين( امبير  ٨٤=  ٢* امبير  42

 .. ٢مم ٧٠*٢امبير فيتم اختيار آابل  ١٢٥=  ١.٢٥* امبير  ١٠٠ويكون تيار الكابل الكابل 
 
 
 
 
 



 
  
ي اساس   ) آما قرأت من قبل ( في الموتور الي سبعة أضعاف  وهل يمكن ان يصل تيار البدء - اطع عل  ولماذا يتم حساب الق

ذا االساس ؟؟   ة         تيار البدء وال يتم حساب الكابل علي ه ور بتغذي ل موت اطع لك د ق تم تحدي مستقله ام يفضل    وهل يفضل ان ي
  القاطع ؟؟ جمع اآثر من موتور علي نفس

  
  

  ......صالح/م
 

الملف المرفق      ٨٤= ٤٢*٢فعال الرقم  - ل ب د عدلتها بالفع ار    .… وق اتج تي ايزال ن دء   ولكن م اطع هو     ١٨٢= الب واقرب ق
م      … امبير ١٥٠ويساوى  وآذلك بالنسبه الى تيار التشغيل فهو صحيح… امبير ٢٠٠ ور ت ى موت دء العل ار الب والحظ ان تي

ه   (ضربه   ه فردي اطع العمومى فقط     ف  )آحال ين فى الق م تطبيق     … . ى اثن اقى الحاالت ت ا ب   demand factor = 1 ال ام
ه      ٦٣فالقاطع  طبقا للجدول ١:٥الن العدد محصور بين  م توضيح المعادل انون     ليس عمومى للوحه وت ى ان الق باالضافه ال

ا  يؤآد المذآور ى من    انه عند عمل الجمع يكون لباقى المواتير وليس آله ر يعن ره       االوالنى  غي ل م د اضفت الفاي ذره فق ومع
يح  د التوض رى بع  . اخ

   
  
  ....صالح/م

  
ات الجمع       قمت بتوضيح اضافى ارجو قراءته - رقم خاطئ ولكن آتبت عملي اطع     والضرب فقط   وهو تعديل ل تم حساب الق ي

ار  على تيار البدء النه اعلى فلو بدا الموتور ار تشغيل       ٦٠ بتي ى تي اطع عل ان الق ثال وآ ل    ٤٠ م اطع قب  تشغيل  فسيفصل الق
ور  ى سبعه اضعاف اال       الموت دء ال ار الب دما يكون استخدامها فى نفس اللحظه           فى  وال تصل تي ه وعن واتير الثالثي حال الم
الم     ويفضل وضع آل موتور على ما يتم ذآر تيار البدء على الكارت الموجود على الموتور وعاده للتشغيل ه م قاطع خاص ب

واتير المصاعد       انه يمكن ولكنى اعلم --عندما شرحت المثال آان للتقريب ف تزيد التكلفه ل م ره مث واتير الكبي تطبيقه على الم
و      بالتكلفه وشده الحاجه لوضع القاطع فهى مرتبطه وغيرها ور حتى ل ل موت اطع لك ه  فاذا آان البد فنضع ق د   زادت التكلف وق

دي     ا تع م ايض د ت ا وق زم له ال يل غيره ف واتير ص ون م م لتك  . الرس
  

 
  .....مشارآة

 
 -:توضيح -

دء   ار ب ور     المجموعه يساوى   اى انه لحساب تي ى موت دء العل ار الب دء   مضروبا فى مجموع    d.f + تي ات الب واتير   تياري للم
ي   ( 28 & 42 ) فهل المقصود بتيار البدء هو ضعف التيار المقنن الباقيه امبير ام آيف يتم حساب تيار البدء لكل موتور عل
ان   ١٨٢ ولما آان التيار ؟؟؟ حده ذه      )  ١.٢٥( امبير فلماذا لم نطبق معامل ام اره ه و تي ذي يعل اطع ال اد الق ه ؟؟؟  اليج  القيم

ذي قطره   ) فردة واحده   ) الكابل النحاس لما بكتالوجات السويدي وطبقا م  ١٠ال ار    ٢م ر داخل المواسير     ٤١يتحمل تي امبي
ار    ٧٠يتحمل تيار ٢مم ٢٥قطره والذي  امبير في الهواء ٥٧ويتحمل تيار  ر في    ١٠٣امبير داخل المواسير ويتحمل تي امبي

ذي قطره    الهواء  م ٩٥وال ار    ٢م ر داخل   ١٦٦يتحمل تي ار     امبي ر في الهواء    ٢٥١المواسير ويتحمل تي م      امبي اذا ل ذا لم ل
 ؟؟؟ ( الهواء وليس داخل مواسير  علي اساس اننا افترضنا ان الكابل يمر في ) نستخدم المقطع الذي يعلو المقاطع المختاره

اطع *  ١.٢٥علي حد علمي ضرب ( يتم تطبيق معامل االمان علي تيارات الكابالت  وآذلك لماذا لم ا    تيار الق ار تقريب ) المخت
  ؟؟؟

  
  ......صالح/م
ا باستخدام    احاديه اى التى ي فى المثال ذآرنا انها التعامل مع المواتير االحاديه يختلف عن المواتير الثالثيه - دء فيه  كون الب

اطع       تقريبا لتيار التشغيل مكثف غالبا ويكون تيار البدء مساوى ا فقط فى الق ه احتياطي  العمومى  ولهذا افترضنا ضعف القيم
واتير  --آلها  ولكن للمجموعه ومعامل االمان تم حسابه بالفعل فى المعادله المذآوره در    فهذه المعادله لمجموعه م وم بق ونق

م  ثم نتدرج به جزء جزء الى ان يصل الى الحسابات الدقيقه القارئ بتبسيط المعلومه علىاالمكان  ه     مع العل ذه الطريق ان ه ب
ر    د آبي ى ح يه ال ائج مرض ى نت ل ال ور   توص دء للموت ار الب اعفه تي ان    ٤٢ ومض ل االم اب عام ام حس ت بمق ر قام  امبي

  :عده هىالمرفقه ان القا وآما ذآرت فى اول الصفحه ----الذى تريده 



 
ار         * ى تي ل عل دء للتشغيل والكاب ار الب ى تي اطع عل ى استخدام         التشغيل  حساب الق ال اخر ان شاء اهللا عل وسنقوم بعمل مث

  .المواتير الثالثيه
  

  .....مشارآة
  

 ذآرت فى اول الصفحه المرفقه ان القاعده هى وآما 
 والكابل على تيار التشغيل حساب القاطع على تيار البدء للتشغيل

 
 يتم حساب القاطع على تيار البدء النه اعلى فلو بدا الموتور بتيار

 فسيفصل القاطع قبل ٤٠القاطع على تيار تشغيل  مثال وآان 60
 . تشغيل الموتور

   
 ..…رد
 
ا من    تم إيضاحها من بالنسبة للقاعدة فى حساب القاطع والكابل - سيادتكم و تفهمنا بإحكام العقل و المنطق والآن آما تعودن

فما الفقرة التى  ) أول نصحية فى السلسلة العظيمة فى أول حلقة) يكون الدليل و الحجه من داخل األآواد سيادتكم وتعلمنا أن
التى تعتمد الخبرة  أم أنها تعتبر هذه القاعدة مسئولية من مسئوليات المهندس المصمم،آواداأل تتحدث عن هذا الموضوع فى

 . الفنية فى المقام األول

ة الوجه      للمحرآات و بالمثل فى تحديد تيار البدء - ار التشغيل  *  ٢= سواء آانت أحادي ة األوجه    أو تي ار  *  ٢.٥= ثالثي تي
  .التشغيل

  
  .....صالح/م
اتكون  ديد تيار البدء للمحرآاتفيما يخص تح - ه  فقد ذآرت فى حلقه سابقه انها عاده م ور     مكتوب ارت الموت ى آ او فى   -عل

ه  ؤليه  -آتالوجات ا تحت مس ذ به ه المصنع ويؤخ ذه المعادل ديتها وه يله  اه دى آحص ذا المنت ى ه ره ال ات آثي  اجتماع
ه وجود    بهذا الشأن حضرها بعض اساتذه من الجامعه وهى تطبق  واتير فقط     فى حال ان    - مجموعه من الم و آ االخص ل  وب

ه      - فلم يرد بالكود عنها شئ  اآثر من موتور فى هذه المجموعه له نفس المواصفات بالضبط هناك ا اعطى آامل الحري وانم
ى   ردودى على زمالؤك بهذا الشأن ارجو قراءه -بشرط ان تكون سليمه  الختيار اى وسيله اما فيما يخص حساب القاطع عل

دء تي  ار التشغيل     ار الب ى تي ل عل الكود      والكاب اء تصفحى    -فهى قاعده وارده ب ا   واعدك اثن ود قريب رقم     للك ا ب سأوافيك حق
  .الصفحه ورقم البند

  
  ......مشارآة

  - لدى سؤال عن هذه الحسابات
  هذه الحسابات من اختيار مقطع الكابل بمعنى ارجو من المهندس صالح زآى شرح

ساباتالى بيان باقى الح   
 المهندس صالح زآى سعه صدره من هذه االسئله ارجو من

I(start for two motors 28amp)=( 1*28) +(1*28)=56 amp  
امبير ١٠٠واقرب قاطع هو   

امبير ٦٣واقرب قاطع هو    
 I( start for two motors 42amp)= (1.25 

*٩٤.٥= ٤٢+٥٢.٥=  ٤٢) + ٤٢  

  

  



  

 

  .....صالح/م
  

دا     بخصوص الحسابات - دا ج د واضحه ج زمال ء       اعتق ات وفى مناقشات ال ز شويه   معلش  -فى المرفق ا يخص     رآ ا فيم ام
ه     خاص اختيار مقطع الكابالت فلكل شرآه جدول ه والعمل ب ابالت   -بها والبد من احترام ا جداول     فشرآه الك  -المصريه له

اه اآلمن    المقطع كابل ثم تقرأوعليك تحديد االمبير الذى سيمر فى ال السويدى لها جداول وهكذا وشرآه المناسب له فى االتج
ا للمواصفات القياسيه    الن  للثالثه فاز والفاز الواحد -  - وتحت اشراف وزاره الصناعه    هذه الشرآات قامت بالتصنيع طبق

  . على منتجات المصنع من الكابالت وتم اجراء االختبارات الالزمه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٢٩(استشارى  آيف تكون مهندس

 ……صالح/م
 
 
ه السابقه           لنهارده - ا وعدنا فى الحلق از آم ه ف واتير الثالث ال للم ا نالحظ برضه    ها ناخد مث اين او      وه دنا عامل التب ا اخ انن

عما عرف من    وانا عارف ان من االخوه االفاضل من يجد ربما شبه اختالف -، - شويه  هذه المره بطريقه احوط االمان فى
ادل     مطلوب خصوصا وانه التوجد ولكنى اقول لكم ان وسائل تبسيط المعلومه هذا المعامل معلومات عن فرص للنقاش المتب

ذر ونظرا لت  -المحاضرات او الغرف الصوتيه آما يحدث اثناء ذا العامل     ع ل       التعامل مع ه ى مث دئ والمحترف ال اج المبت يحت
بالذات من واقع  وسيكون لى محاوله لتوضيح هذه النقطه للوصول الى الهدف من اقصر الطرق التعامل هذه الطريقه سريعه

رى ود المص  .الك
   
  .المطلوبه رسم للوحه مرفق المثال واتمنى ان ارى -

  -:مثال

  ت مواتير   ثالثه فازصمم لوحه لثالث مجموعا

  I(r)=7.8 amp---------------------- هورس باور  ٥    xمواتير    ٣المجموعه االولى       

   I(r)=14  amp-------------------هورس باور  ١٠  xموتور      ٢المجموعه الثانيه         

 I(r)= 21  amp----------- -------- هورس باور  ١٥    xموتور     ٣المجموعه الثالثه          

  :الحـــــــــــــــــــــــــل

     D.F= 0.75من الجدول -----------------------------  ٨عدد المواتير 

  فى حاله الثالثه فاز سناخذ االحتياط االآبر وهو ان

                                                       I(rated)    I( start )=2.5 x   

  اذن بتطبيق المعادله السابق ذآرها يكون

I( start group)= 2.5 x 21           +   0.75(3*7.8       +     2*14          +    2*21)    

=52.5      +  -----        = 122.5    amp                                                

  الثه فازامبير عمومى ث ١٥٠اقرب قاطع امن هو     

I( rated group)=1.25  x  21      +  0.75  ( 3*7.8   +  2*14       +  2*21)     =     

= 36.75   +  70  =  106.35  amp                                                 

         25+ 50*3اذن الكابل هو    

  

  

  



  

 ...وبكده عرفنا القاطع العمومى والكابل العمومى -

 
  ....مشارآة

  المثال استكمال  - 
I(start for 3 motors 21A)=2.5*21+(21+21)=94.5A 

  ١٠٠Aاقرب قاطع امن 
I(rated for 3 motors 21A)=1.25*21+(21+21)=68.25A 

 ٣٥+٧٠*٣هو اذن الكابل
I(start for 2motors 14A)=2.5*14+14=49A 

 ٦٣Aاقرب قاطع امن 
I(rated for 2motors 14A)=1.25*14+14=31.5A 

 25+50*3 اذن الكابل هو
I(start for 3motors 7.8A)=2.5*7.8+(7.8+7.8)=35.1A 

 ٤٥Aامن هو  اذن اقرب قاطع
I(rated for 3motors 7.8A)=1.25*7.8+(7.8+7.8)=25.35A 

 ١٦+٣٥*٣هو اذن الكابل
 والرسم فى المرفقات

  
  



  
  
  

  .....صالح/م
  

 .50*3 العمومى تاخذ من آابل اصغر منها) ٧٠*٣(النك وضعت آابل آبير الكابالت وارجو مراجعه والختيار القواطع - 
   

  .....مشارآة
  

  - : اللبس توضح لي هذا  - 
اري ان ذلك  اني ٠.٧٥ثم ضرب الباقي في  ١.٢٥وذلك بضرب اآبر تيار في  انا أري انه عندما طبقنا قانون التيار المقنن
 ١.٢٥وبالتالي ينقصنا ان نضرب الناتج في  ٠.٧به في معامل تباين تقريبا يعادل حاصل جمع تيار المجموعة ثم ضر

  آمعامل حماية للكابل
  االعلي وعلي هذا االساس سيكون الكابل المستخدم هو المقطع

   أمبير ١٣٣ليتحمل الكابل الرئيسي تيار أعلي من  وذلك ٢مم ٥٠+٩٥*٣ويفضل  ٢مم ٣٥+٧٠*٣أي 
   الحسابات التي تفضلتم وتفضل بها الدآتور المهندس فيكون االختيار آاالتي وبتطبيق نفس الفكرة علي جميع

I(start for 3 motors 21A)=2.5*21+(21+21)=94.5A 
  A 125 اقرب قاطع امن

I(rated for 3 motors 21A)=1.25*21+(21+21)=68.25A 
  ١٦+٣٥*٣هو اذن الكابل

I (start for 2 motors 14A)=2.5*14+14=49A 
 A 70 قاطع امناقرب 

I (rated for 2 motors 14A)=1.25*14+14=31.5A 
 6+10*3 هو اذن الكابل

I(start for 3motors 7.8A)=2.5*7.8+(7.8+7.8)=35.1A 
    امبير ٤٥اال اذا آان هناك قاطع ثالثي  ) A 50 اذن اقرب قاطع امن هو(

I(rated for 3motors 7.8A)=1.25*7.8+(7.8+7.8)=25.35A 
  ٦+١٠*٣هو كابلاذن ال

  
علي حده واختيار القاطع علي اساسه ثم اختيار الكابل علي اساس التيار  (ثالثي) وعند حساب تيار البدء لكل موتور -

  آما موضح) من وجهة نظري ( رسم لوحة المواتير  المقنن فيمكن
  

  
  



  .....صالح/م
 

 :فى هذه الحلقه قلت
 .من يجد ربما شبه اختالف اعلم -١

 المعلومه تبسيطوسائل  -٢
  .......مطلوب

 
ع          -٣  ذات من واق ذه النقطه بال ه لتوضيح ه ى محاول ود  وسيكون ل الكود      ........ الك اذا ب رى سويا م ا ان ننتظر لن من   فام

ه االخ الفاضل ال       عامل  واما ان نعطى انفسنا فرصه للوصول الى الهدف من اقصر الطرق     تسهيالت تكلم عن ذى ي ان ال االم
ار   demand factor وال  الكابليتجسد فى مقطع  دأ من اسفل اللوحه     ٠.٧٥تم اخذه فى االعتب ى رسمتها   ( فلنب ى  ) الت ال
ور   امبير ؟ ٢٠امبير يتم حمايته بقاطع  ٧.٨اعالهاهل موتور  اطع      ١٤وموت ه بق تم حمايت ر ي ر ؟  ٤٠امبي ور   امبي  ٢١وموت

ر منطقى   ؟ امبير ٦٣امبير يتم حمايته بقاطع  دآتور       اعتقد آهربيا غي الخ الفاضل ال اذا شاهدت الرسم ل ستجده   المهندس  ف
د  آان غير موفق شويه اال ان اختيار الكابل عندما اتبع القاعده اصبحت الرسم منطقى ان  المناقشه جميله جدا جدا ولكنى اري

رف ى اع ى   وه اتج ف رب الن ل ؟؟؟  ١.٧٥ض ه للكاب ل حماي  آمعام
   

  ......مشارآة

 بقبول فائق االحترام وارجو من اهللا ان اآون قد وفقت هذة المرة ضلوانأسف على هذا الخطأ وتف  -
I(start for 3 motors 21A)=2.5*21+(21+21)=94.5A 

 ١٠٠Aاقرب قاطع امن 
I(rated for 3 motors 21A)=1.25*21+(21+21)=68.25A 

  ٣*٣٥+١٦اذن الكابل هو 
I(start for 2motors 14A)=2.5*14+14=49A 

 ٦٣Aاقرب قاطع امن 
I(rated for 2motors 14A)=1.25*14+14=31.5A 

 3*16+10 اذن الكابل هو
I(start for 3motors 7.8A)=2.5*7.8+(7.8+7.8)=35.1A 

  ٤٥Aامن هو  اذن اقرب قاطع
I(rated for 3motors 7.8A)=1.25*7.8+(7.8+7.8)=25.35A 

 ٣*١٦+١٠الكابل هو اذن



  
  ....مشارآة

انما اريد ان افهم واستوضح اللبس ) بداية الرد  آما ذآرت في( شعر منك ضيق من ردي ولكني بداية استاذنا الفاضل است -
  الذي عندي ان وجد

  الى اعالها) التى رسمتها اخى احمد( فلنبدأ من اسفل اللوحه
 ؟ امبير ٢٠امبير يتم حمايته بقاطع  ٧.٨هل موتور 
 ؟ امبير ٤٠امبير يتم حمايته بقاطع  ١٤وموتور 
  ؟ امبير ٦٣امبير يتم حمايته بقاطع  ٢١وموتور 

آما ( مضروبا في التيار المقنن  ٢.٥البدء وهو  عندما احسب لكل موتور علي حده فسيتم اختيار القاطع علي اساس تيار
 أمبير ٢٠امبير لذا استخدمت قاطع  ١٩.٥فيكون الناتج هو  ( فهمت من معلومتكم المشكور عليها

من قيمة التيار  ٢.٥نحسب له القاطع يتم ذلك علي اساس تيار البدء والذي هو  ر عندماامبي ١٤وبنفس الطريقه موتور 
  أمبير ٤٠أمبير فاخترت قاطع  35 = المقنن

  أمبير 63 أمبير فتم اختيار قاطع ٥٢.٥=  ٢١*٢.٥امبير يكون تيار البدء هو  ٢١في حالة الموتور  وآذلك
  ؟؟؟ آمعامل حمايه للكابل ١.٧٥وهى ضرب الناتج فى 

تقريبا اذا طبقنا معامالت التصحيح  وسيكون نفس الناتج% ٢٥وذلك بتطبيق معامل امان قدره  ١.٢٥انما ضرب الناتج في 
  للكابل

  . ان اخطأت وأرجو منك ان تصحح لي ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  .....صالح/م
  
تكون فى    ٢.٥فى   I ( rating ال ومسأله ضرب الشيطان فهى سرعه من ١.٢٥بالخطأ مع انك آتبتها  ١.٧٥وانا آتبت  -

اطع    ذآرته بالمرفقات فى واحد فاز ولهذا نطبق القانون الذى ٢فاز فقط و ٣يحمى مجموعه من المواتير  الذى القاطع ل ق فك
دء  ه     يحمى مجموعه من المواتير يتم معرفه قيمه تيار الب ذه المعادل ه بتطبيق ه ه ماجاء         في ه يطبق علي ردا فان ان منف ان آ ف

الكود  د   275 المصرى ص  ب دوائر     ٦/٤بن م    -والخاص بتصميم ال ه  فى حساب السعه    ٤مسلسل رق ه   التياري ل بان  :للكاب
ه    وذلكIb اآبر من او يساوى التيار التصميمى للكابل الشرآات الذى تراه فى جداول ) In يكون تيار الوقايه للكابل( فى حال

دا  المحرآات المستخدمه فى المبانى العامه والمتاجر ورش  ع ه المجموعات         والمصانع  ال ذآر اى شئ اخر اال فى حال م ي ول
ود  معامل التباين للمحرآات آمجموعه الستخدام ٦/٨بالجدول رقم   وسنذآر فى الحلقه القادمه ان هناك مرونه آبيره فى الك

ارت            ا اعتب ذات للساده المهندسين فهى ليست بسهله الن له ذه النقطه بال دا    المصرى فى ه دا ج ره ج ومتاهات تصعب    آثي
تعلم      ولهذا نستخدم هذه المرونه فى التسهيل  -المناقشه فيها  د ال ل من يري ى آ دقيق        عل راءه والت ه للق أ هو بمعرفت م يلج  -ث
  .المستطاع النهايه المطلوب من وراءها هو اخذ الحذر فى الحمايه من مخاطر الكهرباء قدر علما بانه فى

  
  ....مشارآة

  
د وضح      فكما ذآرت في ردي أرد   - ا ق دي وه بس عن ي           ت توضيح الل ا يطبق عل ديك انم ي ي اه عل ذي تعلمن انون ال ان الق  ف

  . أخطأت في حساباتي بسببها وهي النقطة التي مجموعة مواتير وليس علي موتور واحد
 

  .....مشارآة
  

 : وآان لى إستفسارين إسمح لى أعرضهم
 
 بداية الحل فى الملف المرفق ذآرت حضرتك فى -١

  D.F= 0.75 من الجدول----------------------------- ٨واتير عدد الم
 التباين؟؟؟ هل هناك جدول يوضح العالقة بين عدد المحرآات و معامل

  :وهل الجدول المقصود هو
 معامالت التباين لتحديد التيار حاالت السماح باستخدام): ٢-٣(جدول رقم 

 المبانى التصميمى للدوائر فى
  والمصانع ان عامة خالف الورشمكاتب ومتاجر ومب

 "خالف محرآات المصاعد التي لها اعتبارات خاصة" المحرآات الكهربائية
 محرك من الحمل الكامل ألآبر 100٪

 .للمحرك الذي يلي أآبر محرك من الحمل الكامل 80٪+
  .من الحمل الكامل لباقي المحرآات 60٪+

 األول أعمال التصميمالمجلد  –الكود المصرى  الدليل اإلرشادى لتطبيق
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

فى الحسابات الخاصة بالقاطع ) لباقى المحرآات% ٧٥+ ألآبر تيار محرك  % ١٠٠(لماذا تم تطبيق معامل التباين  - ٢
 حة آما ورد بالملف المرفقالعمومى للو العمومى والكابل

I( start group)= 2.5 x 21 + 0.75 (3*7.8 + 2*14 + 2*21 =  
122.5 amp  

I( rated group)=1.25 x 21 + 0.75( 3*7.8 + 2*14 + 2*21  
= 36.75 + 70 = 106.35 amp   

 مهندس ؟؟؟؟المجموعات آما وردت فى مشارآة الدآتور ال ولم يتم تطبيقه فى قواطع المجموعات و آابالت .
I(start for 3 motors 21A)=2.5*21+(21+21)=94.5A  

I(rated for 3 motors 21A)=1.25*21+(21+21)=68.25A  
  
  



  

 ......صالح/م
 : للمعادله وبالنسبه بالنسبه للجدول تم عرضه فى حلقه سابقه -

I( start group)= 2.5 x 21 + 0.75 (3*7.8 + 2*14 + 2*21 =  
122.5 amp 

 ٠.٧٥ومن الجدول تجد معامل التباين  ٨مواتير بها ال فعدد
 ومحسوبه لكل المجموعه

 بالنسبه للمعادله اما
I(start for 3 motors 21A)=2.5*21+(21+21)=94.5A 

 ١=معامل التباين  فعدد المواتير ثالثه ومن الجدول تجد
  ومحسوبه للقاطع الذى يحميهم

 را فى هذا الموضوعقد سهل آثي وآما ذآرت بالمرفقات بان الكود
 وانه المانع من استخدام طرق اخرى

 المعادله توصل تقريبا الى نفس الهدف وحيث ان هذه
 من المحرك الذى يلى اآبر محرك %80 قيمه ادراج حيث ان

  -%60 داخل المعادله وبيقيمه معامل التباين وال

 
ى االآ     -اآثر وضوحا  تؤدى الى نتيجه - ذى يل و ان المحرك ال ر خصوصا ل ان  ب ه     آ نفس القيم ررا اى ب ورين    -متك ا موت فهن

ر محرك   )مثال فماذا لو آانوا خمسه( -بنفس القيمه ه تشمل       تلى قيمتهم قيمه اآب ذه المعادل ك تجد ان ه ى ذل الطريقتين   وعل
ا   معا رر فيه ه داخل المجموعه      عدد من   واقرب لالمان فى الحاالت المماثله والتى يتك نفس القيم واتير ب ذا ال  الم  يختلف  وه

را الكود آثي ر ب ا ذآ ان-- عم ق االم رط ان تحق رق بش ين الط ار ب ه االختي ك حري اء ول اطر الكهرب ن مخ از  )م للجه
 …)االنسان+المستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  )٣٠(استشارى  آيف تكون مهندس

 

  ...... صالح/م
  

 
راب   هناك نقطه حساسه فى موضوع علمت ان - د االقت ا فعال      من  التصميمات الكهربائيه وخصوصا عن ذات فله واتير بال الم

ه وتحسب    ارات مهم ه    اعتب ال ذات الطبيع ذه النقطه الحساسه          الخاصه  من االحم  وعلمت ايضا ان معظم االختالف فى ه
ول   دل ح ره الج اين لل  آث ل التب واتيرمعام اتذه       م ن اس ه م ع نخب ابيين م اريين نق ين استش ا آمهندس د قمن ه وق  الجامع

ان     ذا الش ات به ل اجتماع ث وعم ذل   بالبح ا ب ت هن رى        وحاول ود المص ع الك ن واق رات م ع فق دى لتجمي ارى جه  قص
ى تعطى المهندس المصمم     ه بنفسه     والت ه الثق ال الكهربي ه مصد        لالعم د ل الكود تؤآ ى نقط وردت ب ه  اقيهالستناده عل  عمل

ق    يله لتحقي رع وس دف باس ى اله ول ال ى الوص اعده ف و  وتس ه وه وب من رض المطل اء  الغ اطر الكهرب ن مخ ه م  الحماي
ا       دون الخوض فيم ى ان نحسن استخدامها ب ى منتهى الحذر          يضيع  اتمن د عل ا نؤآ ا مازلن ه وخصوصا انن  سهولته ومرونت

ال ذات  ى االعم انع    ف ا المص اص ومنه ام الخ ى المر االهتم تجد     ف ا يس ننوه عم ه االن وس م جمع ا ت ات م ه  فق ى حين  ف
  .وفى انتظار اى مناقشه او تصحيح لمعلومه

  
  ورد بالكود المصرى

  
  )٨\٦جدول رقم ( بخصوص معامل التباين

  :ـــــــفحه٢٧٠ورد بالكود المصرى فى صـــــــــــ

  :الفقره ب

  استرشاديه نظرا لتعذر تحديد معامل التباين) اينبخصوص معامل التب(ان البيانات الوارده بهذا الكود           

  :الفقره  و

آطريقه مرادفه لحساب التيار الفعلى المطلوب يتم الجمع الجبرى للتيارات الفعليه المطلوبه مطبقا عليها معامل            
المهندس المصمم وعلى  تحدد قيمته بواسطه  ٨\٦ويطبق عليها معامل تباين اخر بخالف المذآور فى الجدول   - التباين 
  .مسؤليته

  :الفقره  ز

ليس هناك اى قيد او مانع الستخدام طرق اخرى لتحديد معامل التباين بشرط ان يتم ذلك بواسطه مهندس آهرباء نقابى ذو 
  .آفاءه مناسبه وعلى مسؤليته

  

  

  ٢٩٧وقد ورد ايضا بخصوص اختيار القواطع والدوائر ص 

  الشرآه المصنعه ويمكن اهمال بعض القيم فى حال تعذر ذلكبما يفيد الرجوع الى آتالوجات 

  



  

 ٦/٤بند  ٢٧٥ص  جاء بالكود المصرى
 فى حساب السعه التياريه ٤مسلسل رقم  -والخاص بتصميم الدوائر 

 :للكابل بانه
   الذى تراه فى جداول الشرآاتIn يكون تيار الوقايه للكابل

 Ib اآبر من او يساوى التيار التصميمى للكابل
 عدا الورش والمصانع وذلك فى حاله المحرآات المستخدمه فى المبانى العامه والمتاجر

 الستخدام ٦/٨ولم يذآر اى شئ اخر اال فى حاله المجموعات بالجدول رقم 
  معامل التباين للمحرآات آمجموعه

  :وذآر ايضا ان

Current carring capacity     Iz  =    In  \   C.F  

طول الكابل وحراره الوسط ( تختلف باختالف المؤثرات المحيطه بالكابل بجميع اشكالها        C.Fوحيث ان قيمه   
  ولكن ليس بصفه عامه  ٠.٧٢:     ٠.٥وهى تتراوح تقريبا من ) الخ............والرطوبه  

اوزا االخذ بقيم تقديريه وامكانيه تعذر حصرها وحصر قيم تيار لوقايه لجميع الشرآات المصنعه للكابالت لذا يمكن تج -
لتى تتطلب قياسات آهربائيه تحقق الحمايه المطلوبه وذلك فى االغراض بسيطه االستخدا فقط وفى غير المصانع واالماآن ا

  . دقيقه

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  )٣١(استشارى  مهندس آيف تكون

 ..…صالح/م
 
 
 بعنوان وارجو ان يقرؤا المقال المثبت المبانى التأريض فى آثير من االخوه االفاضل عن موضوعنا بسبب طلب -

  .االنسان التاريض وحياه
 

  - :المبانى الى اوال الزم تقسم
 
ه ب     مبانى -١ ه نحاسيه مدفون ى   سكنيه صغيره ويكون التاريض فيها باستخدام حرب ر بجوار المبن ع     بئ وتكون موصله بجمي

  .المعدنيه اللوحات الكهربائيه واالجزاء
 
  .غير السكنيه المبانى -٢
 
ا سلك فى      ويكون التاريض بتحزيم المبنى بخوص حديديه ملحومه بتسليح المبنى على مسافات مناسبه :تجاريه -أ ربط به ي

دود  م ٢٥ح يه     ٢م ه نحاس ى حرب وى عل ر يحت ا ببئ له جميع ول ومتص ب بط  .مناس
ى          ويكون: صناعيه -ب ه بتسليح المبن ه ملحوم ى عن طريق خوص حديدي ومترابطه   بتاريض آامل المبنى من اسفل واعل

م  ٢٥:٥٠بسلك فى حدود من     ر بحيث يحقق         ٢م ر او اآث ى بئ اريض     حسب االستخدام تجمع عل ه الت وب لعملي االوم المطل
ذه الدراسه  المناسب للحرب آلمه الطول اوم ١:٥ويتراوح بين   ه تتوقف على دراسه التربه للوصول الى المنطقه الرطبه وه

ات      ل الجس د عم ائيين عن وه االنش طه االخ ا بواس تم عمله ا ي ا م يه غالب  االرض
زم االمر    وفى حاله عدم د يل ح وفحم     وجود منطقه رطبه يتم وبصفه ضروريه عمل دراسه آامله لمعالجه التربه فق وضع مل

وب    لتربه فى منطقه البئر وقد يلزم النزول الى اعماقوقد يلزم عمل احالل ل ره لتحقيق المطل واع  آبي اريض واشكالها   ان  الت
  .الكتاب وفى هذا  موجوده بالملف المرفق

  
  

  شبكه التأريض

  

ار توصل مع          - ر او مجموعه ابي ى تتكون من بئ يتم عمل شبكه خاصه بتأريض المبانى واللوحات الكهربائيه المختلفه والت
ى   ،  اوم  ١:٥قاومه االجماليه لها من ا توصيال آهربيا بحيث تكون المبعضه وعلى ان يتم وضعها فى األماآن المناسبه والت

ه بألرض       ارير الخاصه بالجسات        (يراعى ان تكون رطبه بصفه دائمه حتى تحقق التوصيليه الدائم ى التق ك ال يرجع فى ذل
  ).األرضيه لتحديد األماآن المناسبه

  -:ه االرضى بكل منيتم ربط شبك

م ٣سم وسمك   ٢سم وعرض    ٢٥بطول فى حدود ( المبانى وذلك عن طريق خوص من الحديد المجلفن-١ ا   ) م و تلحم لحام
ذه         تم تحزيم ه م ي جيدا بحديد تسليح جميع اعمده مبنى المحطه من الخارج وتكون هذه الخوص مثقوبه من الطرف اآلخر ث

دا     ع ٢مم ٥الخوص بواسطه آابل نحاس مفرد   تم   . لى ان يكون الربط باستخدام الكوس المناسبه والمكبوسه آبسا جي م ي ث
  .اوم ٥توصيل احدى هذه النقط بألبئر او مجموعه األبيار التى تحقق ال 

رد          -٢ ل نحاس مف الربط عن طريق آاب ك ب ع وذل م  ٢٥لوحات التوزي ط مباشر        ٢م وط رب مكبوس بالكوسه المناسبه ومرب
دا عن    ا   بجسم اللوحه بعي دهانات او غيره البئر او مجموعه           .عزل ال ل ويوصل الطرف اآلخر ب ك من احد اطراف الكاب وذل

  .اوم ٥األبيار التى تحقق ال 



  

أثيرات           : ملحوظه داخل او ت ا من اى ت أريض اخرى منع ا عن اى شبكه ت يراعى ان تكون شبكه التأريض هذه منفصله تمام
  . اخرى عليها

  
  .....مشارآة

  
  .بالصور بتحزيم المبنى بخوص حديديه قصودتوضيح الم  وأرجو

  

  ......صالح/م

 
ى      حديديه المقصود بتحزيم المبنى بخوص - د بطول تقريب م  ٣سم وسمك    ٣وعرض   سم  ٢٠هو وضع خوصه من الحدي م

ود -فى االسياخ الحديديه العمده المبنى  وتكون ملحومه - تقريبا رب    -خرسانى    بواقع واحده على آل عم ه ل ط وتكون مثقوب
اء من بياض       -حلقه حول المبنى ليدور السلك -نحاسيه  السلك بها بواسطه آوسه د االنته  ويتم ثنى هذه الخوصه السفل بع

ات   وعند اخرها يتم ربطها ببئر التاريض - الواجهه اريض  (وفى المرفق اب الت ى   ) آت ذا الشكل    صوره واضحه لمبن  محزم به
 ٢٠-١٩وصفحه  بها شكل تقريبى لتحزيم المبنى ٣صفحه  وبالتحديد يهااو اآثر من صوره واضحه جدا ارجو االضطالع عل

 .الربط بها شكل الخوصه ووسائل

 
  .....مشارآة 

اريض    - ة الت وب و االخطاء الشائعة في عملي ل توضيح العي اريض عن طريق   نتمني من استاذا الجلي وم بالت البعض يق ف
ي     بب ف د يتس ا ق ي مم ة للمبن اة الداخل يرخدمات المي ة  مواس وارس حقيقي دوث آ  . ح

ة )من لوحة التوزيع مثال الي نقطة التوصيل مع الحربة ( المسار  هل المقصود من مقاومة االرضي هي مقاومة -   او مقاوم
  الحربة نفسها وآيف تقاس قيمة هذه المقاومة االرض مع

 
  

 

 

 

 

 

 
 
  

  

  

  



 

  )٣٢(استشارى  آيف تكون مهندس

  

  ......صالح/م
 
  : وهى المهمه التى تقابلنا اثناء التصميم  نتكلم على واحده من االشياء اليوم ها -
ور     دره موت دئى لق ه      المصاعد  التقدير المب ه والجداول تقريبي ذه الخطوات المرفق ا  ه را فى الوصول      ولكنه ى تساعد آثي  ال

ذا الحمل      لمجرد معرفه قدره الموتور المناظر لحمل المصعد ه له ره مبدئي دك فك اء تصميم      ان يكون عن ه اثن الواجب مراعات
   .والكابل الواصل بينهم  التصميم هى الحمل واللوحه الننا آما قلنا سابقا اهم ثالثه اشياء فى الكهربيه اللوحه

  
  المصعد طريقه حساب قدره الموتور المناظر لحمل -

 Power(kw)  = P  = (0.98 * B V )  /    E         

B = max out of balance load               حيث 

  =بالكيلو جرام وتحسب بدقه السوأ الحاالت   وتساوى حمل الموازنه

  معامل االحتكاك+  وزن الحبال   + نصف حموله المصعد  

  وحيث

V =  rated speed (m/sec)  =    

  لمصعدسرعه ا

  وحيث

E =  30% : 70% 

  وتختلف حسب الشرآه المصنعه

 :جدول حمل المصعد

  عدد االفراد  الحمل  آج  االبعاد   سم

٢  ١٥٠  ١٠٠*  ١٠٠  

٣  ٢٢٥  ١١٠*  ١١٠  

٤  ٣٠٠  ١٣٠*  ١٣٠  

٦  ٤٥٠  ١٥٠*  ١٥٠  

١٠  ٧٥٠  ١٧٥*  ١٧٥  

  

  

  



  

  :جدول سرعه المصعد

  عدد االدوار  السرعه   

٢  ٠.٥  

٤-٣  ٠.٧٥ – ٠.٥  

٦-٥  ١.٥ – ١  

٩-٧  ٢:  ١.٥  

١٢-١٠  ٢.٥:  ٢  

١٥-١٢  ٣:  ٢.٥  

٥:  ٣  over 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

  )٣٣(استشارى  آيف تكون مهندس

  ....صالح/م
 
ا     التاريض اليقل اهميه عن موضوع اليوم سنتكلم عن جزء -  ى ام ذار    فالتاريض هو حمايه من الصعق الكهرب آواشف االن

  .للحريق

  
  

ع الحريق بسبب الماس          - اذه اذا وق ا يمكن انق اذ م ه او   فتكون النق ى او ادخن ا  الكهرب وع     غيره ايكون للوق ان اقرب م  او آ
ا س   االنذار آثير منا يعلم االنواع المختلفه لشبكات د ان يكون     ولكنن دؤون ايضا فالب ر    نعرف االخوه المبت م الحظ االآب فى   له

تعلم         الرعايه واالهتمام ع لكى ن اب االسئله للجمي تح ب ى ف ا  باالضافه ال اء        جميع ام االطف ذار ونظ ام االن ين نظ رق ب اك ف   وهن
  .المرفقات ارجو قراءه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 )٣٤(استشارى  آيف تكون مهندس

  
  .....صالح/م

 
ا حتى الشقه    المبنى لوحه توزيع العماره اول العام  بخصوص الشكل -  ذه    والتصور العام لشكل الصاعد متفرع فخصصت ه

  .ستفيد باقى الزمالءوي طلبوها منى الرسمه المبسطه بالمرفقات لكل االخوه الذين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 )٣٥(استشارى  آيف تكون مهندس

  ......صالح/م
 

 درجات حمايه من العوامل المحيطه اللوحات الكهربائيه تحتاج
 :الكود ولهذا نستخدم من -ثل االتربه والمياه والسوائل م

IP 
 الحمايه جدول درجات

 آالصنفره يالحظ ان االتربه خصوصا الرمليه منها تعمل
 عمل لالجزاء الميكانيكيه بالقواطع مما يسبب فى وجود مسافه بينيه تتسبب فى

 القاطع ر ويتلفالقوس الكهربى الذى يرفع من درجه حراره االجزاء المعدنيه فتنصه
  وتتسبب السوائل ايضا اما فى الصدأ الذى

 او تآآل يسبب رداءه التوصيل
 االجزاء المعدنيه
 اللوحه الكهربائيه البد وان تاخذ فى االعتبار عند اختيار
  نوع الحمايه المطلوبه

 والعوامل الجويه المحيطه
 out door اللوحه هل

 in door ام
  .تابع فى المرفقات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  درجات الحمايه

  الرقم الثانى من اليسار  الرقم االول من اليسار

  الدالله  الرقم  الدالله الرقم

  الحمايه  ٠  الحمايه  ٠

حمايه من قطرات المياه المتساقطه   ١  مم٥٠حمايه من اجسام صلبه بقطر   ١
  راسيا

مياه بميل حتى رشاشات ال----------   ٢  مم١٢بقطر ---------------------   ٢
  ه ١٥

بقطر اآبر من ---------------------   ٣
  مم ٢.٥

٣   ---------------------------------
٦٠   

من آل ------------------------   ٤  مم١بقطر من ---------------------   ٤
  االتجاهات

دخول المياه منخفضه الضغط آل   ٥  االتربه---------   ٥
  االتجاهات

---------------- شديده  ------------   ٦  االتربه محمى تماما من  ٦
 ------  

محمى من الغمر فى المياه بعمق   ٧  اليوجد  ٧
  سم١٥

  ولمده طويله-----------------------   ٨  اليوجد  ٨

  

IP=30 

  :معناها ان

  مم ٢.٥محمى من االجسام الصلبه بقطر  --------------------------- ٣

  عدم وجود حمايه للسوائل-- --------------------------٠

IP=54 

  :معناها ان

  محمى من االتربه--------------------------------- ٥

  من المياه من آل االتجاهات--------------------------------- ٤

  



  

  .....مشارآة
 

االعتبارات معامل الحماية االخذ في  موضوع الحماية ده بالذات آثيرا ما يتم اهماله ويتم االآتفاء فقط بباب اللوحة دون -
 . من العوامل الطبيعية

 
  ......صالح/م 

 
دو سهال     -ليست غريبه  انه تمت محاآمه مهندس بهذا السبب؟؟ هل تعلم آثيرا ما يهمل هذا العامل ولكن - فالموضوع ده يب

الن  -روع محطه توشكى  لمش الكهرباء وآنت من المعارضين لشرآات آبيره فى وضع اآلى بى للوحات شديد االهميه ولكنه
وما يحدث من رياح الخماسين الموسميه  العوامل الجويه فى بلدى وانا مصرى واآثرهم درايه بظروف هذه الشرآات اجنبيه

ار  - ل  واالختي اح           االمث اه الري ل من اتج ه االمث اه وضع اللوحه بحيث تحقق الحماي ان  التج ذه الشرآات      وآ دا له ا جدي درس
ارير من   لووقد تتعجب  -االجنبيه  ه      علمت اننا لجأنا لتق ذه المنطق ه له ه االرصاد الجوي ذا فقط فى المشروعات       هيئ ا ه طبع
  ...الكبيره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  



 

  )٣٦(استشارى  آيف تكون مهندس

 ......صالح/م 
 
 والنى وجدت اخوه -فى المقاطع المختلفه  المار وسعه التيار جداول خاصه بالكابالت اثناء تصفحى فى مواقع النت وجدت -

شرآه  مع العلم بان لكل اقدم لهم هذا الجدول آنموذج استرشادى -الكابل  تحديد مقطع من الزمالء يحتاجون الى آيفيه
  . ن فى رأيى انهم اليختلفون آثيرا عن بعضهمولك مصنعه جداولها الخاصه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



 

 )٣٧(استشارى آيف تكون مهندس

  ......صالح/م
  

 
لو  الكهربيه تقسيم مساحه ارض من الناحيه الساده المهندسين وهوالكثير من  موضوع يتعرض له اليوم سنناقش -

 الرحاب ومدينتى والشروق مجموعه مبانى آمدينه سكنيه مثال زى عليها افترضنا مثال عندك مساحه ارض سيقام
ثم يطلب منا  العمرانى لهذه المساحه يتم اوال التخطيط فانت محتاج انواع من التخطيط لهذه المساحه،  الخ......والعبور

وعمل  -الالزمه  الميزانيه المطلوبه لهذه المنطقه حتى يمكن اعتماد االحتياجات الكهربائيه ما هى ---آمهندسين آهرباء 
عاوز اشوف  طبعا من قبل بدء المشروع ، وتحديد مسارات الكابالت- وتحديد اماآنها الغرف الالزمه للمحوالت المغذيه

 هذا الموضوع الصحيحه فى ومن خالل المناقشه سنصل سويا الى الطرق الموضوعومعلوماتكم فى هذا  تصوراتكم
  .  المناقشه حلقه اليوم اساسها  انا حبيت يكون

  
  ......مشارآة

 
 

  - ثم يطلب منا آمهندسين آهرباء التخطيط العمرانى لهذه المساحه يتم اوال المساحه فانت محتاج انواع من التخطيط لهذه -
وعمل الغرف الالزمه للمحوالت  -الالزمه  الميزانيه المطلوبه لهذه المنطقه حتى يمكن اعتماد جات الكهربائيهما هى االحتيا

اعتقد انه بعد التخطيط العمراني لهذه  طبعا من قبل بدء المشروع -وتحديد مسارات الكابالت- وتحديد اماآنها المغذيه
  : االرض يتم عمل االتي

 
 . الخ... من حيث اضاءة وقوي وتكييف وسخانات  ات الداخليه لهذه المبانييتم عمل تصميم للتوزيع -١
 . وتوصيلها علي محول مناسب) حسب المساحة واالحمال ( تحديد آل مجموعة من هذه المباني  يتم -٢
  . تحديد مولد لهذا المبني باالضافه للتغذية العمومية في حالة المباني الخاصة مثل المستشفيات سيتم -٣
 
  اما من حيث الحسابات والمواصفات والشروط الخاصة بالتصميم هذا ما اعتقد تنفيذه بوجه عام علي اي قطعة أرض -

  . فاني في انتظار شرحكم لها لتفيدونا بها
 

 
  ......مشارآة

  
 
من  وهل سوف يغذا من مصدر واحد فقط اما يجب علينا ان نعرف من اى المحطات سوف يتم تغذية هذا المشروع: اوال

ومن االفضل ان  Ring ام Radial الكريقه التى سوف اتبعها للتغذبه هل هى اآثر من مصدر وذلك حتى اتمكن من نحديد
  . Ring تكون

 
اشياء تتطلب قدره عاليه ان آان هذا  هل مساحة المنطقه آبيره وسوف امشى بى آابالت مسافات طويله وهل هناك: ثانيا

المتوسط فى اماآن متعدده ثم انزل للمنخفض فى التوزيع يعنى اقسم المنطقه  ل المنطقه علىأنا افضل ان انقل الكهرباء داخ
 . وذلك لتوفير اسعار الكابالت الكثيره الى همشى بها Zone الى اآثر من

 
   

  
  
  
  
  



  
  

  ......مشارآة

مطاعم وخالفة ويتم تحديد سكنية او مخازن او  اعتقد يا استاذى الفاضل ان ييتم معرفة عدد المبانى ونوعيتها سواء -
الخدمات من ترفيهى ومستشفيات ومدارس ونوادى وخالفة ثم تحديد الشوارع ونوع  الخطط المستقبلية للمنطقة وانواع

آحطات الكهرباء ويتم تحديد  المرآبة فى الشوارع ومن هنا يتم تحديد االحمال المطلوبة للمنطقة ويتم تحديد اماآن االعمدة
لجميع االحمال لتوفير مسارات الكابالت والفقد فى الجهد وفى  دة عوامل ومنها تكون اقرب نقطة ممكنةممكنها عن طريق ع

ويتم  المحوالت اما لو آان المنطقة ال تغطيها شبكة الكهرباء فبتالى البد من محطات توليد نفس وهذا فى حالة محطات
وهذا فكرى  الضوضاء الناتج عن المولد ة لتجنب سماعمالحظة ان تكون فى ابعد نقطة ممكنة عن اماآن السكن والمعيش

 .البسيط عن انشاء مدينة صغيرة

الكهربية وانظمة الجهد المتوسط  اعتقد ان مثل تلك المشاريع نصيب االسد فيها للدرسات و الحسابات الخاصة بالشبكات -
قرار واالمان و استمرارية الخدمة للمنظومة هي عوامل انتظام و است واعتقد ان الجوانب االساسية التي تاخذ في االعتبار

 قد اناعت) الصغيره آما يحدث في مشاريع المقاوالت(االبتعاد عن الترآيز علي االقتصاد في النفقات  مع آكل
    .االمرهنايختلف

  
  

  .......مشارآة
  

نوعية المواد المناسبة للمنطقة اي  rgd steel pipوال pvc اعتقد انه يجب االنتباه الى االماآن التي سوف استخدم فيها -
  . وذلك بعد تحديد مصادر التغذية التي سيتم تأسيسها للعمل

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 )٣٨(استشارى  آيف تكون مهندس

  .....صالح/م

  :نظم لشبكات التوزيع* 

  :ناك عده نظم لشبكات التوزيع واآثرها استخداما هىه

 . )جميع االحمال مغذاه من منبع واحد( نظام نصف قطرى تقليدى بسيط  -١

  . )يتميز بوفر آبير فى ثمن المغذيات( نظام قطرى حديث بسيط   -٢

  . )وثمن هذا النظام مرتفع بسبب وجود قاطع اولى لكل مغذى( نظام نصف قطرى حديث معدل  -٣

  . )استمراريه الخدمه –تغذيه االحمال على شكل حلقه منقسم الى نصفين ( حلقى اولى   -٤

  . )نصف المحوالت بمغذى والنصف باخر - يستخدم مغذيين بدال من واحد( انتقائى اولى  -٥

  . )محول واحد عند آل مرآز من مراآز الحمل( معدل -٧

  . )مل يغذى بواسطه مغذيين مستقلينآل مرآز من مراآز الح(نظام شبكى موضعى بسيط -٨

  . )والشبكه بمغذيين اولين-محول واحد لكل مرآز من مراآز الحمل( ثانوى بسيط  -٩

  . )يغذى آل محول بمغذيين اولين( انتقائى اولى -١٠

  :واهم ما يراعى فى هذه االنظمه -

  . التكلفه االوليه -١
 . المرونه والتكيف للتغيرات فى االحمال -٢
 . خدمهاستمراريه ال -٣
 . )تغيير الجهد مع تغير الحمل( تنظيم الجهد  -٤
 . الكفاءه -٥
  . تكاليف التشغيل -٦

   NECويمكن استخدام اسس تقدير االحمال   والممكن استخدامه حسب االحمال الموجوده داخل هذه المساحه من االرض -
  . وجداولها لتحديد االحمال المختلفه داخل المنطقه

  :وعاده نقول -

متر مربع وفى هذه الجداول تجد الفولت امبير لكل متر مربع فى المبانى المختلفه  ١٠٠آذا فولت امبير لكل ان الحمل هو 
  الخ.........آالسكن والبنوك والمستشفيات

  :وبالخبره آقاعده تقريبيه -

  . للمبانى السكنيه--------------------- متر مربع  ١٠٠ا لكل .ف.ك ٨نأخذ 

  . للمبانى االداريه-------------------- تر مربع م ١٠٠ا لكل .ف.ك ١٢نأخذ 

  

  



  

يحدد احمال ( ويتم تقسيم مساحه االرض الى مربعات فى اغلب االحوال  ٩ونأخذ النظام رقم  اما الصناعيه فتحسب منفرده -
انى  ه المب ب نوعي ذيات  ) حس ع المغ ع وتوض ل مرب والت(آ ا    ) المح ده مربع ل ع ع او لك ذا المرب واء له ى المنتصف س ت ف

  .....مجتمعه

 

  ......مشارآة

 
  ولكن بانسبة االنواع الثالثة االخيرة وهي -
 .)مراآز الحمل يغذى بواسطه مغذيين مستقلين آل مرآز من(نظام شبكى موضعى بسيط -٨
 .)اولين والشبكه بمغذيين-محول واحد لكل مرآز من مراآز الحمل( بسيط  ثانوى -٩
  .)اولين ذيينيغذى آل محول بمغ( انتقائى اولى -١٠

 
ة        توضيخها بشئ من التفصيل     حدث عندي بعض اللبس والغموض فارجو من استاذنا - واع االخري من نظم التغذي ا الن ام

  .تصور من عندي ارجو من استاذنا الجليل التعقيب علي مدي صحته فقد وضعت لها

  

  .......صالح/م

  

 احد يساعد معايا فى الحصول على لو آان وياريت -تر آمان ولو انهم عشره وفيه اآ ساحاول فعال وضع اسكتش لكل نوع -
  ...لعده اساتذه افاضل ومستمد اصولها من الكود الشبكات وهى موجوده فى آتب نظم -هذه الرسومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مرفق

  



 

 )٣٩(استشارى  تكون مهندس آيف

  ....صالح/م
 
ووجدت انه فعال من المفروض عليا ان  ذآرناها التى التوزيع اسكتشات توضح نظم السابقه طلب اخوه افاضل فى الحلقه -

  . فصورت خمسه منها  ولكنى لم اتمكن من رسمها - عنها العرضها لكم ابحث
  

  

  



  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  )٤٠(استشارى  آيف تكون مهندس

  ......صالح/م
 
  .االمور وضحت آده تكون ان باقى الرسوماتواتمنى ودى اسكتشات توضح نظم التوزيع فى الحلقه السابقه ذآرنا جزء من -

  



  



  



  



  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 )٤١(استشارى  آيف تكون مهندس

  .....صالح/م
    
  :سؤال من داخله معلومه -

   يه شبابيك غرفه المحول بسلك شبك بقالوه ؟ما سبب تغط – ١

   ما سبب عمل باب المحول شيش مقلوب فى اسفل الباب؟ -٢

  ؟  outdoorما سبب وجود ميول فى الجزء العلوى للوحه الكهرباء   -٣

  ؟   outdoorهل من الضرورى عمل ارجل حديديه للوحه الكهرباء  -٤

مع وضع مروحه آبيره على هذه - بالحائط المواجه للباب وليس الجانبى لماذا يتم عمل فتحه تهويه غرفه المحوالت -٥
  الفتحه؟

  من الناحيه الشكليه ؟ outdoorولوحه الكهرباء  indoorما الفرق بين لوحه آهرباء  -٦

  هل من الضرورى عمل قاعده خرسانيه للمحوالت التى ترآب خارج المبنى؟ -٧

  ومتى يستخدم الكابل؟–لتوصيل بين المحول ولوحه المنخفض متى يستحب استخدام البارات النحاسيه ل -٨

  لماذا توضع قاعده من الخرسانه امام باب غرفه المحول ممتد بها قضبان دخول المحول؟ -٩

 هل اضاءه غرفه المحول جانبيه ام سقفيه؟ -١٠
  

  
  .....مشارآة

١- 
 . تهويه للمحول وعدم دخول اى من الحيوانات القارضة اوال

٢- 
 .واالمطار  تدخلة االتربةحتى ال

٣- 
 .اللوحة لتسهيل تحرك مياة االمطار وعدم ترآزها اعلى

٤- 
الحديد من الممكن مع الوقت ان تتاآل ويحدث ميول فى اللوحة  يتم عمل قاعدة خرسانية وعليها فرام حديد الآن االرجل

 .فجسم اللوحة موصل بسلك بقضيب ارضى واما من ناحية التاريض
٥-  

 . الغرفة ار هوائى داخللعمل تي
٦- 

 .السقف درجة الحماية والميل فى
٧-  

وتوضع على العمود اما محوالت االخرى بالتاآيد البد من  بالنسبة للمحوالت الهوائية يتم عمل قاعدة من الحديد المجلفن
  .ها عمل قاعدة خرسانية

  

  



 
٨- 

اما فى )آشك(غرفة مغلقة  الن اللوحة والمحول فىبالطبع البد من توصيل بارات نحاس  sub station حالة محطات فى
 .توصيل آابالت حالة ان اللوحة المنخفضة ليست بغرفة واحدة مع المحول يتم

٩-  
 .لتسهيل دخول وخروج المحول

١٠- 
  اذا آان محول فقط تكون االضاءة باعلى

 . الجانب لوحات ومحول تكون االضاءة منsub station اذاآانت محطة اما
   

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٤٢(استشارى  آيف تكون مهندس

  .....صالح/م
 
 ض او المتوسط او الرنجسواء للوحات المنخف المختلفه للكهرباء آيفيه تحديد ابعاد الغرف مهم فعال وهو سؤال قد ورد - 

 ولكن ليس بطريقه عشوائيه وانما باالصول واخذ الكهرباء للمهندس المعمارى مهندس افهذه المعلومه يعطيه او المولدات
 .االحتياطات

   
  : كهرباءتحديد ابعاد غرف ال -

 
ذه    وهى البد من الحصول من الشرآه المصنعه للوحات اود ان اوضح لك اخى الفاضل نقطه مهمه -  على المسقط االفقى له

ابالت      ا يسمى بمسقط فتحات الك ابالت      اللوحات وابعادها وم اآن وفتحات الك د ام ك تحدي ذه اللوحات    المكان ل شرآه   -له فلك
ام ع اللوح -نظ ذلك ستتمكن من توزي لفب ى آ ه  ات ف ه مناسبه ام ال -غرف رى ان آانت المسافات المتبقي م ت ذه  ث ر ه وبغي

اد        ه مناسبه االبع تمكن من معرف ن ت ه    الرسومات ل ه للوحات        -من عدم اد االفقي د وضع االبع ره تكون بع د   الن العب وتحدي
ه    ى اللوح ه ال ا الداخل ابالت وفتحاته ارى الك ا    مج اء ومج ول الكهرب در دخ د مص ذلك تحدي و  وآ ذه الغرفه ابالت به رى الك

ه     ل غرف ا         المساحات المتبقيه بعد وضع اللوحات بك د من توافره ا اصول واحتياطات الب ذه المساحات له ا     فه وع منه ل ن لك
اه االنسان      مساحه مختصه بها لعده اعتبارات اهمها ى حي اظ عل ه من عمل الصيانه للوحات      –الحف دون ان يكون    وتمكين ب

اجئ     وآذلك التمكن—واللوحه مزنوق بين الحائط مثال ا يحدث   –من الهروب فى حال القدر اهللا حدوث شورت مف بغرف   آم
ثال  –الرنج  اذ    —.بسبب الخطأ م راد االنق ه دخول اف ذى تعرض للخطر       وامكاني ائم بالصيانه وال اذ الق ات   —النق ووضع طفاي
ق ه  الحري اآن مناس ى ام دات   ف الوج المول ى آت د الحصول عل ذلك بع ى الك آ تجد ف ده  س ل القاع ان عم اته المك الوج مقاس ت

اه الريحاى       الخرسانيه التى سيوضع عليها اه اتج د ومراع وتحديد اتجاه الرادياتير والشكمان الختيار الوضع المناسب للمول
ا يسمى بالمسقط االفقى للوحات  اك م د المقاسات والفتحات  ان هن ا للشروط -لتحدي  والجزء المتبقى للمساحه ومطابقته

ذه ارى الن ه دس المعم ا للمهن ذى تعطيع ات ليست عشوائيه وانت ال ك من الشرآه المصنعه  البيان اتى ل ا ي ى م اء عل  -بن
ه  وتحقيق الشروط فى المساحه   اد الغرف           المتبقي ه من الشرآه المصنعه البع ا تجد مقترحات مقدم اده م او تجدها فى    وع

ى شرآ    االشتراطات العامه لوزاره االسكان والمرافق ى     وتعرض عل ه عل ع الخذ الموافق اد   ا الرسومات ه التوزي لخاصه بابع
  .فقد تتعرض للرفض وعدم تغذيه المبنى –هذه الغرف 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  



 

 )٤٣(استشارى آيف تكون مهندس

  .....صالح/م
 
ه موضوع فعال     مبانى بالموقع العام لمساحه بداخلها عده مسارات الكابالت آيفيه عمل عن الخوهفقد سأل احد ا - فوجدت ان

ات  دى الحلق اج الح ائل  يحت م الوس ذا اه ت به ذلك وارفق ه ل  . المطلوب
   

  
  .....صالح/م

  
ا   لتحديد مسارات آابالت الموقع العام لمشروع ما - ع  البد اوال من معرفه اماآن متوسطات االحم ذا الموق ى يوضع    ل له والت

تم       فلكل مجموعه مبانى ذات احمال -بها لوحه تغذيه منخفض  م ي ا ث ذيتها به ابالت    نقطه متوسطه يتم وضع لوحه تغ د الك م
ى جانب   ٧٠بحيث تكون ارضيه وعلى عمق اليقل عن  منها الى مجموعه المبانى التى تخدمها هذه اللوحه الطريق   سم وعل

 او فى مواسير تسهل سحب     -بغطاء يمكن رفعه الغراض الصيانه    اما فى مجارى خرسانيه-فله بجوار الرصيف وليس اس
للحذر عند التنقيب عليه بغرض ، وجود آابالت او مدفونه وعليها شريط اصفر مكتوب عليه -الكابل ايضا الغراض الصيانه 

يانه ه ال    الص ه تغذي انى ووضع لوح ال للمب طات االحم اآن متوس د ام د تحدي اوبع نخفض له طات   م اآن متوس د ام تم تحدي ي
  وهكذا الى ان نصل بتخطيط عام اوال للوحات التغذيه الفرعيه -لوحات اللوحات ووضع لوحه تغذيه عموميه لكل مجموعه

  وباتباع طرق مرور ووضع الكابالت السابقه سوف تحصل على افضل اذا لزم االمر -والفرع فرع فرعيه  -والفرع فرعيه 
ده   مع العلم بان الرسم المعمارى للموقع -مسارات الكابالت رسم تخطيطى ل العام يشمل على اماآن الرصيف ويتم تحديد اعم
 . وفى الحاالت القصوى االضطراريه يمكن عبور الكابل هوائيا مع اخذ آافه االحتياطات المطلوبه االناره عليه

  
  .....مشارآة

انى صغيرة ودور واحد فقط وال ي      - ع     لنفرض ان المب ا سوى لوحة توزي اور   وجد به ارة والب اآج     &لالن والتكييف وحدة ب
اور أم لوحة منفصلة          هل االفضل توصيل وحدة، صغيرة فقط للمبنى ارة والب ى نفس لوحة االن بكج عل ا اذا    ، ال ة م وفى حال

ة فى    SUB main منفصلة هل نجمع اللوحتين فى لوحة واحدة آان لوحة اء   غ ومنهاآابل واحد للوحة العمومي ة الكهرب رف
ماهو االفضل تنفيذيا بخبرة سيادتكم ،للمبنى صغير أم نمرر آابلين من آل لوحة فرعية للوحة العمومية حيث ان الحمل الكلى

 . منها التى نتمنى االستفادة

  .....صالح/م
 
ا    - ال القوى بلوحه منفصله عن       من االفضل دائم ال  فصل اعم يمكن جم      -االخرى   االعم و اضطررنا ف ا ل ين فى  ام  ع االثن

 . وموضح بداخل اللوحه -القواطع متباعدين  لوحه واحده ولكن
 

  :بيانات تفرق بين االثنين
  

  .....مشارآة
  

يس     )المحرآات +التسخين (البور المقصود تحديدا بها احمال  ما مدي صحة القول أن أحمال - ال فهو ل ا من االحم  و غيره
ة من    .٠هل المقصود .ذلك أو غيربور يسمي بطبيعة الحمل مثل إنارة أو خدمات  بمكان متوسطات االحمال هو تفسيم المنطق

ع  (الي مجموعات علي اساس محول التوزيع حيث االحمال م    ) اومجوعة محوالت التوزي ذيتها ث وم بتغ ذي يق ان    ال ار مك اختي
ر    ( التي تربط بين اللوحات الفرعية والمحوالت الكهربية(لوحة التوزيع  ان اق ال     بحيث يكون المك ا يكون من االحم او (ب م

  .kw االعلي في قيمة ال االآبر في العدد و) اللوحات الفرعية 
  
  
  
  



  
  .....صالح/م
  
 
ه خاصه         - اج معامل ارالتى تحت ه من التي ه آمي ال       آل ما يستهلك بذات اقى االحم أثيرعلى ب ا الت ا وله ا     -به تم توصيفها بانه ي

ال   يعنى تختار نقطه د واضح من اسمهااعتق -وبالنسبه لمتوسطات االحمال  باور احمال ل شويه   ( وسط لكل مجموعه احم آ
ثال  ل مجموعه لوحات    ونقطه وسط   )تكون اللوحه فى الوسط     عمارات م ل    لك ذا .......ونقطه وسط لك ى     وهك تكلم عل ا ن النن

  ..عام مسارات وموقع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٤٤(استشارى  آيف تكون مهندس

 ……صالح/م
 
 
دو لالخوه   لغرفه المحوالت آيف تحسب مساحه فتحه التهويه - ه عادى      موضع يب اء التصميم بان اريين اثن دا ولكن    المعم ج

ه   ه    هذا الموضوع له خطوره فائق م يؤخذ بطريق اده   ان ل ه ويوجد جداول          -ج ام فى عمل فتحه التهوي ل محول نظ  من  فلك
ه     يه والحديدي د النحاس ه المفاقي نعه بكمي رآه المص ول  الش طره   -للمح در المس ذلك تص اب   وآ ه لحس به اللوغاريتمي  ش

ه      ا ذات اهمي دو بسيطه ولكنه ى تب ال توضيحى          قصوى  هذه الفتحه الت اآو ومث ذه المسطره من شرآه الم  مرفق نموذج له
ذه لحس  ى المسطره      اب ه ات عل ع البيان ه توجد جداول        الفتحه بتوقي ار ان الشرآه   ايضا فى آتالوجات    مع االخذ فى االعتب

ه  يه والحديدي د النحاس ه المفاقي ل المصنعه توضح قيم ول  لك دره مح ل ق ول ولك ا  مح داولها الخاصه به رآه ج ل ش  ولك
  .المرفقه والدعاء لى بالشفاء ارجو ان تتصفحوا الصور

  



  

  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 )٤٥(استشارى  آيف تكون مهندس

 ……صالح/م

 
 
 فاز المبتدئين وليس المحترفين وهوالمقاسات المتاحه للكابالت ثالثه االفاضل موضوع النهارده برضه مازال مقدم لالخوه -

وم   مقاس فكثير من المهندسين ال يعرفون ان موضوع اختيار معظم المصانع بتصنيعها والتى تقوم الكابل مرتبط ايضا بما تق
د    باالجنده الخاصه بك ضع هذه المعلومات المتواضعه الشرآات بتصنيعه ك بالكتالوجات الخاصه بالشرآه    --ولكن اؤآ  علي

ر الخاص         )تصميمك  طبعا بعد( ار الكابل فهى المرجع االول لك فى اختي المصنعه ه االمبي ك ايضا معرف ا يمكن واسترشادا به
  . تقريبيه بكل مقاسبطريقه

  المقاسات المتاحه باالسواق لمقاسات الكابالت ثالثه فاز

===============================  

  امبير ١٣٠ويتحمل حوالى  -------------------------    ١٦+   ٢٥*٣

  امبير ١٥٥..................--------------------------    ١٦+  ٣٥*٣

  امبير ١٨٥..................-------------------------    ٢٥+  ٥٠* ٣

  امبير ٢٢٠...................------------------------     ٣٥+   ٧٠*٣

  امبير ٢٦٥................  -----------------------      ٥٠+   ٩٥*٣

  امبير ٣٣٥................-----------------------      ٧٠+ ١٥٠*٣

  امبير ٣٧٥................  ----------------------      ٩٥+ ١٨٥*٣

  امبير  ٤٣٥................----------------------    ١٢٠+ ٢٤٠*٣

  امبير ٤٩٠..................---------------------     ١٥٠+٣٠٠* ٣

  ومنها النحاس وااللومنيوم –االمبير تقريبى لكابالت مدفونه فى االرض وهذا 

  
  .....مشارآة

  . هل هذا صحيح١aااللومنيوم يحمل  والمللى فى٢aلى سؤال حيث آثيرا ما اسمع ان المللى فى النحاس يحمل  -

  ......صالح/م
 
ه    وتوفر آتالوجات الشرآات هذه المعلومه ليست صحيحه ولو آانت ما آانت -  ت عليهم آثير من القياسات الخاصه بمقاوم

ه     الكابالت ه مقاوم د قيم ا لتحدي ه       فالشرآات تقوم بعمل الكتالوجات الخاصه به ه لخام ه النوعي ه والمقاوم المقاسات المختلف
ى حده          يتحدد  النحاس وااللومنيوم والتى ل مقاس عل ل مقطع ولك ر لك ه االمبي ا قيم اهو موجود    منه ات هو    ولكن م بالمرفق

ر من      مأخوذ من آتالوج احدى الشرآات ى حد آبي ى ال ه         الصحه  وهو تقريب اختالف طريق ل يختلف ب ل آاب ر لك م االمبي وللعل
  ...... هل متوازيه ام -آابالت متقاربه  -فى االرض  فى الهواء ام تثبيته

  
  



  
 
دا من الصحيحه    سه ارقاماوستعرف بالتدريج والممار -المعروفه  االعتماد على آتالوجات الشرآات دائما وعليك -  قريبه ج

 سواء فى مصر او فى    -المصنعه  آما آتبت ان المرجع االول واالخير هو آتالوج الشرآه نتيجه آثره عملك فى هذا المجال
  .فقط حديثك عن تصميم ما وتقدر مطاليبك والمرفق مجرد استرشادى لكى تعرف حدود الهند

  
  .....مشارآة

 ؟؟؟؟لعالم ام آل منطقة لها حساباتهاهل ينطبق على اي مكان با -

  .....صالح/م
  

والمرفق مجرد استرشادى   الهند سواء فى مصر او فى -المصنعه  آما آتبت ان المرجع االول واالخير هو آتالوج الشرآه -
  ..فقط حديثك عن تصميم ما وتقدر مطاليبك لكى تعرف حدود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٤٦(استشارى  آيف تكون مهندس

 ……صالح/م
 
 
ات الحمضيه           آثيرا ما نحتاج بجوار لوحات - ى عدد من البطاري وى عل ه خاصه تحت ى غرف الجهد المنخفض او المتوسط ال

ـه  وتسمى  طى للكهرباءمصدر احتيا فى مجموعها بمثابه لتكون ـات  غرفــــــــــــــــــــــ ا     البطاريـــــــــــــــــــــ را من ا آثي ربم
م مواصفاتها    -واالجابه بالطبع لها اهميه  البعض هل لها اهميه وقد يسأل -لم يسمع بها  ا خطوره      فهل تعل م ان له وهل تعل

  .هذه الغرفه البسيطه وتشوف مواصفات الملف المرفق وانت تتعجب على مايحدث قد تدمر البشرافتح
  
  

  غرفه البطاريات

ات الحمضيه           - ى عدد من البطاري وى عل ه خاصه تحت ى غرف آثيرا ما نحتاج بجوار لوحات الجهد المنخفض او المتوسط ال
ل  فولت للواحده يساوى مصدر مستمر  ١٢بطاريه  بجهد  ٢٠= فعدد  لتكون فى مجموعها بمثابه مصدر احتياطى للكهرباء

ثلهم   فولت ٢٢٠ ه           standbyوم ه خاصه ب اج لغرف را ويحت دد اصبح آبي را اجهزه       فنجد ان الع ذا المصدر يساعد آثي فه
اء      اجئ للكهرب د االنقطاع المف اء انقطاع            االنذار واالطفاء على العمل عن ى العمل اثن ى عل تحكم اآلل ر ال ه يساعد دوائ ا ان آم

ات       والنه شئ البد منه احيانا فالب  الكهرباء ه البطاري ه مخصصه تسمى غرف ز غرف ذه      د من تجهي ونظرا لوجود احماض به
ل    –الكيميائيه بداخل البطاريه  ولتصاعد الهيدروجين من التفاعالت) حمض الكبريتيك( البطاريات از القاب فانه يتراآم هذا الغ
تعال  ه   –لالش ى الغرف ى اعل ه   –ف زه زادت خطورت اذا زاد ترآي در   –ف دث الق ا ح ه  واذا م راره آهربائي ه ش دث  –اهللا اي ح

  .مااليحمد عقباه وهو انفجار رهيب واشتعال للغاز داخل هذه الغرفه

يال            ومن هنا جاء االهتمام بتصميم غرفه البطاريات - ه م ى مصطبه خرسانيه قاعدتها مائل ات عل ذه البطاري تم وضع ه ان ي
ه فى حدود     سبب هو امان من انسكاب االحماضوال –خفيفا وفى نهايه هذا الميل مجرى تؤدى الى خارج الغرفه  ابعاد الغرف

ه   المترين فى ثالثه امتار ه        –ان يتم عمل فتحه علويه بسقف الغرف دروجين بالغرف راآم غاز الهي تم   والسبب هو عدم ت ان ي
ات      –عمل فتحات تهويه للغرفه  ابالت البطاري واطيش آ راآم     ويتم من ان الى اخر تنظيف ق ى تت ا  من االمالح الت ى   عليه عل

اه عدد من البشر واهتمت       فكره حدث فى غرفه بطاريات احدى محطات رفع المياه بفرنسا انفجار هائل لهذا السبب ادى لوف
ا      ع وقت الحاجه اليه ر الشيخ       السلطات بمطالبه المسؤلين بوضع مواصفات قياسيه لهذه الغرف تتب ذا الحادث بكف رر ه وتك

رى        –يد باحدى محطات الرى منذ زمن ليس ببع ع محطات ال دو بسيطه فى جمي وقد تم مراعاه اتباع هذه االصول التى قد تب
  .والصرف بمصر

 ......مشارآة
  
د    ١٢فنحن بحاجة ل  standby بطارية أخرى تكون ١٢سؤال يسيط مهندسنا لماذا نحن بحاجة الى  - بطارية الرئيسية عن

  . للمصدر فقط االنقطاع المفاجئ
  

 ..…صالح/م
 
 
ات وعددها      اما في - ا يخص موضوع البطاري ا    -م د اوضحت انن ا  فق ا   احيان دد حسب الحاجه وحسب       -نحتاجه ويتوقف الع

ه   ر الحماي ه  دوائ ذار   المطلوب اه        -واالن ع المي ذا الموضوع فى محطات رف ل ه اء ومحطات    ونقاب د الكهرب  -الصرف   وتولي
ا المهندس     النقطه النها موجوده  وضح هذهولكنى اردت ان ا -وشرح عملها والمجال هنا اليتسع الستخداماتها ويتعرض له

  . عن تواجدها واهميتها فكره واردت فقط ان اعطيكم -المصمم 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 )٤٧(استشارى  هندسآيف تكون م

  .....صالح/م

 
الى حمل االضاءه     نسبه اعمال اضاءه(   بنصمم اليوم وجدت موضوع بيخطر على بالنا آتير واحنا - ه باجم  الطوارئ مقارن

ا      - وقيمته آام بالتقريب أل تبقى آام تقريبا عشان اقدر احدد ياترى فيه مولد وال دويا ام الي اج تشغيله ي ه ان   وهل احت الحقيق
ا نص      يس له ه ول ين  هذه النسبه تقديري د من عمل     مع ذا الخصوص       ولكن الب ه به ى    دراسه مع الجهه المالك والتعرف عل

ذا المجال    لمعظم المهندسين تبين ولكن بالخبره وتكرار الدراسات لهذه المواضيع احتياجاتها من الطوارئ  المتمرسين فى ه
د   عندما تجد بالملف المرفق وضعت بعض منها وارئالط وجود امثله تقريبه ومنطقيه للتعامل مع اضاءه احد هذه االمثله الب

ذا    وان تنتبه لموضوع  اء -وتضعه فى الحسبان    -الطوارئ ه ر    التصميم  اثن اء عمل دوائ اء الحسابات    -التوصيل   واثن واثن
  ) .المبتدئين الموضوع ده مهم فعال للمصممين خصوصا الماليه

  

  نسبه اعمال اضاءه الطوارئ

  نسبه اضاءه الطوارئ مقارنه باجمالى اعمال االضاءه؟ماهى 

  هذه بعض االمثله

  .طوارئ% ٢٥بمراآز التدريب  -١
 .طوارئ% ٣٥بالمستشفيات  -٢
 .طوارئ% ٤٠بالفنادق  -٣
 .طوارئ% ١٠طوابق ٧المبانى السكنيه بارتفاعات حتى  -٤
 .طوارئ% ٢٠طوابق  ٧المبانى السكنيه بارتفاعات اآبر من  -٥
 .طوارئ% ٢٥المصانع  -٦
 .طوارئ% ٥٠ماآن المزدحمه اال -٧
 .طوارئ% ٧٥مترو االنفاق والقطارات التحتيه  -٨
 .طوارئ% ٢٥االماآن ذات الطبيعه التجاريه  -٩
  

  :مع مراعاه ان تترآز اضاءه الطوارئ على

  .الممرات وساللم الهروب – ١

  .االشارات الداله على الخروج ودورات المياه -٢

  .قاعات االجتماع والمسارح -٣

  .خ بالفنادق والمطاعمالمطاب -٤

  

  

  

  



  

  :وهناك ترآيز اخر على الطوارئ الخاصه مثل

  .المصاعد -١
 .غرف العمليات بالمستشفيات -٢
 .االلعاب الكهربائيه لمدينه المالهى -٣
 .دورات المياه العموميه او الموجوده بداخل مبانى عامه -٤
 .محطات رفع وضخ المياه اذا آانت فى منطقه يكثر بها انقطاع الكهرباء -٥
  

ى تتوافق مع            - دره المناسبه الت د المناسب بالق ار المول ه للطوارئ واختي ع االحوال عمل الدراسه الكامل ويراعى فى جمي
ان ه المك ه او      طبيع واء الفرعي ع س ه التوزي ى لوح ابالت خاصه حت وارئ بك اءه الط ه اض ون تغذي ا يراعى ان تك اده م وع

د  وتكون موصله على الدوائر الخاصه بين ال –العموميه  دات       –مصدر العمومى للتغذيه والمول ين المول ط ب ر رب اك دوائ وهن
 .ومصادر التغذيه تقوم بالتشغيل االوتوماتيكى للمولد عند انقطاع مصدر الكهرباء الرئيسى 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 



  
 )٤٨(استشارى  آيف تكون مهندس

  .....صالح/م
 
فوجدتها فرصه ان   وذلك اثناء تنفيذ االعمال المهندسون غلطه آبيره يقع فيها االخوه ذآرتنى بمناسبه انه وصلتنى رساله -

ا     ع فيه ا حتى ال نق رفين     ليست  تكون  دوق  انبهكم له د المهندسين المحت ه عن دا لالخوه       ذات قيم دا ج ه ج ا عالي  ولكن قيمته
  .اقرؤا المرفق تحدث منهم بدون ما ياخدوا بالهم المبتدئين فقد

  

  غلطه بيقع فيها مهندسين آتير

ذه المشكله   ات مرهوصلتنى رساله  جعلتنى افكر آثيرا النى واجهت هذه المشكله ذ - ز فى     وبعد جهد فهمت ه المشكله تترآ
  :وهذا نص جزء من السؤال يوضح المشكله عمليه توصيل االرضى بالنيوترال وهل هذا صحيح ام ال

ة التي           قطة ن مشكلة  االستاذ الكريم عندي - ة الثالث ه بسبب التوافقي د ان ار عالي واعتق راء تي ادل تق ادل     التع ار التع ل تي تجع
  . وعامل القدرة جيد جدًا واالحمال تقريبًا متزنة capacitor bank يقراء ثالثة اضعاف تيار الخط وعندنا ايضًا

اه االنسان   نوقد آتبت موضوع بعنوا-فرغم توازن االحمال حدثت المشكله - اريض وحي ره فى       الت راءه الكثي ى الق ورآزت عل
  .وآانت هذه اجابتى عليه-هذا الموضوع الهميته 

.....صالح/م  

 
التى تغذى   مع النيوترال فى اى جزء  - -ارجو مراجعه اى نقطه ارضى تكون قد تالمست -  من الدائره او فى لوحات التوزيع

ى ان    فى اى منطقه آانت وتحت اى سبب  من الكابل الواصل من المحول ه والتشديد عل  ارضى المحول يختلف    واود التنوي
ه      عن ارضى لوحات المنخفض     يختلف  عن ارضى لوحات المتوسط ره الخاص ب نهم بئ ل م ه      لك بعض ان آل د يتصور ال وق

دا    وال يج ارضى وخالص ا او بالصدفه او تعم و عفوي ا آانت الظروف       وز فى اى منطقه ول وترال باالرضى مهم  توصيل الني
  . ارجو المراجعه وان شاء اهللا سيتم حل المشكله فاحسن الحاالت بالتجارب العمليه اال يتم ربطهم

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  )٤٩(استشارى آيف تكون مهندس

 ......صالح/م

االت    بتحصل بسبب الكهرباء حوادث آلنا نعرف ان فيه - ه احتم ذا ل ره  ولما تقول حادث فه ا الحريق    آثي در اهللا   -منه او ال ق
ه سابقه       -لالعمال الكهربائيه  استشارى مهندس من تكون اوغالبا م ويتم اللجوء الى التقارير الفنيه وفاه ا فى حلق ا قلن فكم

ذ   االستشارى   انه من مهام المهندس اول التنفي ه ومق ه  ان يكون حكما عدال بين الجهه المالك ارير   ايضا  فان ه التق ه  آتاب  الفني
ام المهندس   التى يستند اليها القضاء مثال هى من   ه مشكله         -االستشارى   مه ردا او من خالل لجن م استدعاؤه منف  سواء ت

  ....نقابه المهندسين مثال او جامعه القاهره او( المفوضه  من احدى الجهات
 
  : عند آتابه التقرير النقاط المهمه التى يجب ان يراعيها المهندس االستشارى ومرفق لكم بعض -
عندما يتم استدعاء مهندس استشارى للتحقيق فى حادث بسبب الكهرباء فانه البد من معرفته القويه بان نتائج هذا  -

وعلى  –عدال او ظلما للمتسبب  -ائيا قد يصيب او يخطئالتحقيق او التقرير الفنى الذى سيكتبه سوف يترتب عليه حكما قض
  ذلك البد ان يتريث هذا المهندس سواء آان بمفرده او مع لجنه للدراسه وعليه ان يراعى اهللا عند توقيعه على هذا التقرير

  :يقوم المهندس قبل آتابه التقرير الفنى ب 

  .تعطى انطباعا مبدئيا بأن الحادث بسبب الكهرباء او بسبب اخرالمعاينه المبدئيه للمكان وهذه المعاينه بحكم خبرته  -١

  .اذا تحقق انه مبدئيا بسبب الكهرباء فعليه معاينه جميع اللوحات الرئيسيه والفرعيه والقواطع الموجوده بها -٢

  .يقوم المهندس القائم بالمعاينه بدراسه االحمال الموجوده قبل الحادث  -٣

لمعاينه بعد دراسه االحمال وضع تصوره لكيفيه وضع قواطع اللوحات الرئيسيه والفرعيه على المهندس القائم با -٤
  .وآأنه يقوم بوضع تصميم الكهرباء لهذا المكان فى بدايه انشاؤه –وقيمتها ومقاسات الكابالت 

المهندس االستشارى  يقوم المهندس بطلب التصميم الكهربى الذى تم عمله فعال عند بدايه انشاء المبنى والذى قام به -٥
  .وتم اعتماده من مكتب استشارى وقام المقاول بتنفيذه

  ٥—٤يتم عمل شبه جدول مقارنه بين البندين السابقين  -٦

سخونه الكابل  –تعريه العازل بالكابل  –زياده احمال على الكابل ( محاوله استنتاج مسببات الحادث وهل هى بسبب -٧
  )وهكذا ......  -عدم وجود حمايه  –ر بسبب سحب آميه زائده من االمبي

  ثم يتبقى الجزء االخير وهو معرفه صفه التعمد من عدمها -٨

  .يتم آتابه التقرير الفنى مدعما بما سبق -٩

  . وتتسبب فى ظلم نفس بغير حق –وتذآر اهللا عز وجل وانت تكتبه فقد يترتب على ما آتبته ازهاق روح بريئ 

  
  

  

  

  



 

 )٥٠(استشارى آيف تكون مهندس

  .....صالح/م 
 

 عارفين الشغالنه بتاعتنا دى فيه آتير من المهندسين مش -
 وان فيه مهام آتيره ومتفرعه للمهندس

 فيهم اختصاصاته ولكل واحد
 : فيه عندنا

  ستشارى التصميما مهندس -١
 مهندس مشرف على التنفيذ  -٢
 االعمال مهندس المقاول لتنفيذ  -٣
 مهندس الجهه المالكه والمسؤل -٤

 التصميم عن تقديم طلباته لمهندس
 واستالم االعمال بعد االنتهاء منها

 االمر فيها وفى من يقوم بها وفيه آمان رسومات بيختلط
 التنفيذ ومدى اهميتها فى المشروع قبل وبعد

 :وهى
1- shop Drawing 

2- Design Drawing 
3- as built Drawing 

 بدايه المشروع وحتى نهايته ودى طبعا لها اهميتها منذ
 مواحده فيه ياترى ايه هيا الرسومات دى ومين المسؤل عن آل

  وما هو واجب آل مهندس مما سبق ذآرهم
  

  انواع الرسومات الهندسيه لالعمال الكهربائيه -

  

1- shop Drawing 
2- Design Drawing 
3- As built Drawing 

  : اوال

Shop Drawing 

ليست من اختصاصات     –هو الرسم او مجموعه الرسومات يتم عملها بواسطه المقاول او صاحب المصنع او المورد  -
دئى من مهندس التصميم        –المصمم  المهندس ه وتصور مب  –ولكنها مبنيه على فكره العمل المقترحه من الجهه المالك

ى او مستورد            اح من منتجات بالسوق سواء محل اهو مت ه توضح م  –وتكون عباره عن مخططات بدون حسابات آامل
ى افضل     – وهذه الرسومات قابله للمناقشه والتعديل والزياده او النقصان واالعتراض لحين وصول مهندس التصميم ال

  .الموجود والمتاح المكانه وضع التصميم النهائى 

  

  

  



  

ه     ه للجهه المالك وعاده ماتكون هذه الخطوه فى المشروعات ذات الطابع الذى يحتاج مناقشات آثيره وتقديم دراسه وافي
ذا المشروع    وتحديد قيمه ماليه مبدئيه للمشروع واخذ موافقه الجهه المالكه لبدء  وبحيث اال   –عمل التصميم الكامل له

  .تقريبا بعد التصميم النهائى% ١٠ –او + يتعدى القيمه الماليه للتكلفه 

  :ثانيا

Design Drawing: 

يم                 - ا من مقاسات وق ل محتوياته ا مهندس استشارى التصميم وتكون واضحه فى آ وم بعمله ى يق هى الرسومات الت
مثل الكود المصرى او المواصفات  ( وتكون ناتجه عن حسابات ذات اصول مرجعيه  –يده محدده ونوعيات ما سيتم تور

ذ بسهوله ويسر       ) العالميه اول من التنفي ين المق ا لمناقشتها     –ومستنده على ماهو متاح باالسواق لتمك وال مجال مطلق
ان     اال فى حاله الض -من قبل المقاول او من غيره –بعد اعتمادها من الجهه المالكه  ه عدم امك روره القصوى او فى حال

ه او خارجه عن االراده    ه              -التنفيذ السباب فني اول وجهه نظره مكتوب ا المق دم فيه ه يق تم تشكيل لجن ه ي ذه الحال وفى ه
البد  -وفى حال ثبوت ما تقدم به المقاول –يناقشه فيها مهندس التصميم علنا امام ممثل الجهه المالكه  –وليست شفويه 

ه سواء       –لموافقه الكتابيه من الجهه المالكه من اخذ ا ه المالي اول فى الناحي موضحا بها ما ستتبعه الجهه المالكه والمق
  .من تحمل لفروق االسعار الناتجه عن هذا التغيير –بالزياده او النقصان 

ه باصول     اذا ثبت ان هذا التغيير ضروريا وآان المتسبب فيه مهندس التصميم بدون سبب مقنع او: ملحوظه بسبب جهل
  .التصميم فانه يتحمل وحده  او الجهه التابع لها هذه االضرار الناتجه عن هذا التغيير

  :ثالثا

As built Drawing 

دا من الرسومات التصميميه       - ه ج  –وهذه الرسومات هى مسؤليه المهندس المشرف على التنفيذ وعاده ما تكون قريب
خصوصا عند وجود عوائق لم يتمكن مهندس التصميم    –التى تم التنفيذ بناء عليها  اال انه يوضح بها االماآن والطريقه

ه          –من تفاديها او توضيحها على الرسومات التصميميه  الكود المصرى ويمكن واره ب ى اال تخل باصول الترآيب ال وعل
  . االستعانه بمهندس التصميم فيها والرجوع اليه فى حاله الضروره

ال التشغيل والصيانه       واالساس فى تقديم هذ ه       –ه الرسومات هو التسهيل مستقبال فى اعم ا فى حال تم الرجوع اليه وي
  .الرغبه فى االحالل او التجديد آدليل

 
 
 

  

  

 

 

  

 


