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              لمحطات المحوالت مذكرة التشغيل 

  )سؤال وجواب( 
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 مقدمة

 

وذلك , لقد عانينا كثيرا في بداية عملنا كمهندسين 

ولقلة احتفاء إخواننا , لقلة تقدير الفنيين لنا 

المهندسين القدامى بنا , ولكن بفضل هللا وتوفيقه 

وتعاونا , ة جيدهاستطعنا أن نؤدي أعمالا هندسي

مع كثير من إخواننا المهندسين في إنجاز أعمال 

علينا مساعدة  , ولذلك كان لزاما  طيبه هندسية

فى  سريعا   سريعا   الزملاء للاعتماد على انفسهم

هذه المذكرة  عددنا, فأ محطات المحولات 

فهم التشغيل  في آملين أن تكون سببا  المتواضعة 

 فى محطات المحولات . 

    عبد المجيدمهندس / طه رمضان                                                   

 الرئيسية  محطة محوالت شرق العوينات                                                           

     كف  220/66/22جهد                                                             

 20/6/2017ى ف                                                          
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االساسية لمحطات المحوالت وماهى  ماهى االهداف: 1س

 مكوناتها ؟ 

محطات المحوالت جزء متكامل من نظام القدرة الكهربية وتعتبر نقطة 

اتصال بين الخطوط الهوائية وباقى عناصر الشبكة وهى غالبا تربط بين 

 محطات التوليد والتوزيع . 

 ولمحطات المحوالت اهداف اساسية هى : 

 السكاكين  –توصيل وفصل عناصر الدوائر الكهربية من خالل القواطع 

 رفع وخفض الجهد من خالل محوالت القدرة . 

 –الممانعات  –تنظيم جهد الشبكة من خالل مغير الجهد بالمحول 

 المكثفات 

 وتعرف محطات المحوالت طبقا لوظيفتها كـ : 

 محطات محوالت رافعة للجهد " بجانب محطات التوليد " 

 من مراكز االحمال "  محطات محوالت خافضة للجهد " قريبة

 محطات محوالت لتنظيم الجهد . 

 وتعرف محطات المحوالت طبقا لنظام عزلها كـ : 

  AISمحطات معزولة بالهواء " تقليدية " 

  GISمحطات معزولة بغاز سادس فلوريد الكبريت "حديثة " 

 اما عن مكونات محطة المحوالت فهى : 

 Busbar وزيعقضبان الت

 Potential Transformers جهد تمحوال

 Earth Switches أرضي اكينسك
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 Surge Arrestors مانعات صواعق

 Busbar Isolators قضبان  اكينسك

 Transformers المحوالت

 Circuit Breaker (C.B) اتيحالمف

 Current Transformer التيار تمحوال

(C.T) 

 Fire fighting االطفاء التلقائى

 Wave Trap مصيدة الموجات

 Surge Arrestor مانعة الصواعق

 Coupling capacitor مكثف ربط

المستمر " البطاريات التيار 

 " والشاحن

D.C system(batt. And 

charger 

 Interlock Circuits دوائر  المنع

 Alarm Systems نظم اإلنذار

 Earthing نظام التأريض للمحطة

 Protection اجهزة الوقاية

 

ماهى المهمات الموضوعة تحت اشراف مراكز التحكم  :2س

 ؟ "االقليمى والقومى "

جميع المعدات الكهربية بالمحطة )خطوط / محوالت / قضبان توزيع / رابط 

 .( ممانعات/ مغذيات/ مكثفات /قضبان
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 .تعديل اوضاع اجهزة الوقاية بالمحطة 

وضع او رفع اراضى رئيسية او محلية لالجزاء الحاملة للتيار للمعدات 

 .و بعد اعمال الصيانة  الكهربية قبل

 ؟لمحطات المحوالتماهو الغرض من دراسة تيارات القصر : 3س

الشبكات الكهربية نتيجة لحدوث انهيار العزل بين احد  يحدث القصر فى. 1

 .االوجه او اكثر او بين االرض وبين االوجه وبعضها 

ر التتحملها المعدات الكهربية ينتج عن هذا القصر زيادة كبيرة فى التيا. 2

 .يتم دراسة تيارات القصر لالسباب االتية  لذا

ان تتحمل قيمة تيارات  اختبارجميع المعدات الكهربية بحيث تستطيع. 3

القصر دون ان يحدث لها تلف ويراعى ذلك فى المواصفات الفنية عند طلب 

 .هذه المعدات 

اختبار قواطع التيار المناسبة التى تستطيع ان تفصل وتوصل عند طلب 

 هذه المعدات 

بواسطة معرفة تيارات القصر نستطيع ان نحدد االوضاع التى تخضع بها 

 .ى تحس بهذه التيارات اجهزة الوقاية لك

 ماهى االحمال الهامة بالشبكة وكيف يتم تامين تغذيتها ؟:  4س

عموما االحمال الهامة بالشبكة هى االحمال الصناعية يليها احمال المدن 

ثم احمال الريف وهناك احمال هامة يجب تأمين تغذيتها من اكثر من 

االرواح مثل المناجم  خسائر فى الن انقطاع التيار عنها يؤدى الىمصدر 

ذيتها باكثر من مغذى من يتم تأمين هذه االحمال عن طريق تغو , مثال

االحمال فى  المحطة كما انه فى حالة طرح الحمل يراعى ان تكون هذه

 .مقدمة االحمال التى تغذى دون قطع التيار عنها 
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ماهو اقصى حمل مقنن للمحوالت االتية : 5س

 م ف أ ؟  120,75,40,25,20,12.5

من قيمة الحمل المكتوب ويمكن  0.8اقصى حمل مقنن للمحوالت هو 

ولمدة التحميل الكثر من هذا الحمل لفترات قليلة جدا فى حاالت الطوارئ 

 وذلك طبقاً لجداول التحميل لكل محول مع الزمن .دقائق معدودة 

حمل اقصى 

 ممكن

 قدرة المحول

100 125 

60 75 

32 40 

20 25 

16 20 

10 12.5 

8 10 

 

ماهو الغرض من نظام طرح الحمل وماهى االسباب التى : 6س

 تؤدى الى اشتغاله ؟ 

عية شبكة الكهربية خاصة لالحمال الصناالغرض هو المحافظة على تردد ال

وعدم قطع التغذية عنها ويكون ترتيب خروج االحمال بواسطة طرح الحمل 

 هو 

المدينة      -4اطراف المدينة    -3الريف المتحضر     -2اقاصى الريف    -1

االحمال   -6    اهمية الخط  كف حسب 66,33احمال خطوط بالكامل   -5

 الصناعية     
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طرح الحمل هو خروج وحدات توليد  اجهزة اسباب اشتغال مع العلم بأن

 .من الشبكة مع ثبوت االحمال االمر الذى يؤدى الى انخفاض التردد 

ماهى مراحل طرح الحمل بالشبكة وماهى قيمة كل : 7س

 مرحلة .؟

تخرج احمال فى حدود 

8 % 

 المرحلة االولى

 المرحلة التانية 7%

 المرحلة التالتة 7%

 المرحلة الرابعة 7%

 المرحلة الخامسة 9%

 المرحلة السادسة 12%

 المرحلة السابعة 10%

 

طرح  اجهزة ماهى االجراءات المتبعة فى حالة اشتغال :8س

 الحمل بالشبكة ؟

 فى حالة اشتغال جهاز طرح الحمل يتبع االتى : 

 عدم توصيل المهمات التى فصلت بواسطة هذا الجهاز . 

التحكم فورا عند اشتغال جهاز طرح الحمل والمرحلة التى  يتم ابالغ 

 التى فصلت واحمالها . عليها وابالغه بأسماء المغذيات 

 للجهاز ورفع االشارات الساقطة .  resetعمل 
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بتوصيل المهمات والمغذيات المفصولة اال بعد تلقى تعليمات  حال يسم

لديها رؤية سليمة  يالتالجهة الوحيدة  ألنهالمختص التوصيل من التحكم 

 دد بالشبكة والتوليد واالحمال .لموقف التر

ماهى االولويات فى اعادة التوصيل عند طلب توصيل جزء : 9س

 من االحمال المفصولة بطرح الحمل ؟

لك على المراحل المفصولة كما سبق فتبدأ باالحمال الهامة حتى ذيعتمد 

ى بان المرافق العامة مثل الوصول الى االحمال االقل اهمية وهكدا ويراع

والتليفونات والمستشفيات يلغى من عليها اجهزة  اتوالمطار الموانى

 طرح الحمل الهميتها .

 ماهى االجراءات المتبعة لتأمين االحتفاالت الهامة ؟:  10س

 الغاء اجهزة طرح الحمل ان وجدت . 1

 لحين االنتهاء من االحتفاالت الغاء برنامج الصيانة على هده المغديات . 2

خال هده الوحدات تدبير وحدات طوارئ باالضافة الى المغديات المكان اد. 3

 فور خروج مغديات

ماهى خصائص حمل الشبكة وماهى القيمة التقريبية : 11س

 القصى حمل صباحى ومسائى وادنى حمل ؟

فانه يمكن تقسيمها من ناحية  الشبكة احمالنظرا للتنوع الكبـير في 

 النوع الى قسمين 

  static loadاحمال استاتيكيه  -1

  dynamic loadاحمال ديناميكيه  -2

 االستاتيكيه: االحمال 

التي التحتوي على اجزاء االحمال وتعرف باالحمال الساكنه وهي تلك 

 متحركه مثل السخانات و الدفايات االفران الكهربيه و اجهزة االضاءه .

  ميكيه:الدينااالحمال 

http://www.benacity.com/forum/t2132.html
http://www.benacity.com/forum/t2132.html
http://www.benacity.com/forum/t2132.html
http://www.benacity.com/forum/t2132.html
http://www.benacity.com/forum/t2132.html


: م.طـه رمضان عبد المجيد     واعداد تجميع  
 9       محطة محوالت شرق العوينات الرئيسية

التي تحتوي على اجزاء االحمال و تعرف باالحمال المتحركه وهي تلك 

  . الحثية  متحركه مثل المراوح و المحركات

صباحى ومسائى وادنى حمل تبعا لفصول السنة وتختلف اقصى حمل 

االعياد والمواسم كما تزيد فى حالة  فتزيد فى الشتاء والخريف وتزيد فى

 . وجود موالد وخالفه

ماهى االجراءات الواجب اتباعها فى حالة طلب فصل : 12س

احمال من الشبكة التابعة لمركز التحكم وكيف يتم تحديد 

 االولويات ؟

حالة طلب فصل احمال من الشبكة بغرض تخفيف االحمال لظروف  فى

الشبكة فانه يتم فصل االحمال االقل اهمية مثل اقاصى الريف ثم الريف 

بحيث ادا طالت فترة االنقطاع يتم التبادل بين المغديات يمعنى ان ال 

يستمر فصل مغدى لفترات طويلة بل يستبدل بفصل مغدى اخر وبنفس 

 .االحمال 

ماهى شروط التوافق وانواع االجهزة المستخدمة فى :13س

 تحقيق ذلك ؟ 

التوافق يكون بين نظامين كهربائيين يم توصيلهما معا كأنه يتم توصيل 

مولد مع مولد اخر او يتم توصيل مولد مع شبكة كهربية او شبكة كهربية 

عناصر النظامين  مع شبكة كهربية اخرى وهكذا , وبالتالى يتم مقارنةه

قبل التوصيل فان تساوت هذه العناصر يتم التوافق وبالتالى يمكن توصيل 

التتاربع الطورى  –النظامين معا والعناصر التى يتم مقارنتها هى : ) الجهد 

 زاوية الطور (  –التردد  –

 وبالتالى تكون شروط التوافق هى : 

 ان يتساوى جهد النظامين قيمة واتجاها 

 فى النظامين   R S Tبق تتابع الجهد ان يتطا

 ان يتساور التردد فى النظامين .

http://www.benacity.com/forum/t2132.html
http://www.benacity.com/forum/t2132.html
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ثم يتم االتوصيل للنظامين بعد تحقق الشروط السابقة مع اختيار اللحظة 

 .المناسبة للتوصيل 

 االجهزة المستخدمة فى تحقيق ذلك هى : 

 (   Synchro scopeمبينات التوافق للجهد والتردد والطور )

وهو جهاز يتم تغذيته بعينة من الجهد من النظامين يستعان به فى التأكد 

من تحقق التوافق بين النظامين ويستخدم فى عملية التوصيل بالتوافق 

 يدويا . 

 (  synchro chek relayجهاز  تأكيد التوافق )

عبارة عن جهاز مركب يتغذى بعينة من الجهد من النظامين المراد 

ند تحقق الشرط يقفل نقط التالمس فى طريق توصيل توصيلهما معا وع

 المفتاح . 

 (  Auto Synchronizer جهاز تحقيق التوافق والتحكم االلى ) 

وهو جهاز يقوم بعمل التوصيل اتوماتيكيا وذلك بعد التأكد من تحقق شروط 

التوافق باالضافة الى انه يوم بعمل تنظيم للجهد والتردد الحد النظامين 

وصيلهما بالتامن ليتوافق مع االخر وهذا يستخدم فى محطات المراد ت

 التوليد . 

: ماذا تعرف عن دوائر المنع فى محطات المحوالت 14س

"Interlock  "؟ 

هو نظام يمنع التشغيل الخاطئ الذي قد يؤدى إلى أضرار بالشبكة أو 

 العاملين وعلى سبيل المثال :

موصال وسكينة    موصلة والقاطع   2عندما تكون إحدى سكاكين القضبان

موصلة يمنع فصل أي من السكاكين )سكينة القضبان الثانية(    الخط 

)سكينة الخط( وذلك لتالفى حدوث شرارة على السكينة حيث أنها غير  

 مصممة إلطفاء الشرارة.
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 موصلة.  يمنع توصيل سكينة الخط  إذا كانت سكينة األرضي 

ألي مغذى إذا كانت سكينة القضبان األخرى  يمنع توصيل سكينة القضبان 

 لنفس المغذى موصلة ورابط القضبان العرضي مفصول.

 تمناورات فصل وتوصيل المهما

هى فصل او توصيل الموصالت الكهربية او الدوائر الثانوية او  المناورات :

 الرئيسية او االراضى الرئيسية بواسطة المفاتيح اوالسكاكين .

 :تعليمات عامة للمناورات 

لتحكم اتتم المناورات التى تنفذ بناءا على تعليمات من مركز  •

 المختص وتقع مسئولية تنفيذ المناورة على مهندس وردية التحكم 

تجنب اجراء المناورات اثناء فترات الحمل االقصى او عند نهاية  •

 الوردية 

محظور استالم او تسلم الوردية اثناء القيام بالمناورات ويجب على  •

مهندس وردية التحكم انهاء المناورة التى بدأها قبل تسليم ورديته 

 وكذلك مهندس وردية المحطة . 

محظور تماما اصدار تعليمات المناورة الى شخص غير منوط بهذه  •

 المهمة من افراد الوردية .

تبعة حتى تتم الموافقة على االعمال ماهى االجراء الم: 15س

 الروتينية ؟

اليجوز اخراج اى معدات للصيانة دون اذن مسبق من التحكم  •

المختص فيماعدا االحوال التى قد تؤدى الى حوادث يخشى منها 

 على حياة االشخاص او المعدات .

تخرج للصيانة تكون تحت اشراف قسم  ويراعى ان المعدات التى •

الصيانة وال يجوز اعادة تشغيلها اال بعد الحصول على التصريح لالزم 

 من التحكم المختص 
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واالجراءات المتبعة حتى تتم الموافقة على االعمال الروتينية يكون كما 

 -:يلى 

على رؤساء اقسام الصيانة بالمحطة ابالغ التحكم المختص باشارة  •

صباحا من اليوم الذى يسبق الفصل ولمركز التحكم  10عة قبل السا

 .الحق فى الفصل او عدمه طبقا الحوال الشبكة 

من  14يصل رد التحكم المختص بقبول او رفض االعمال قبل الساعة  •

 .اليوم الذى يسبق الفصل 

فى حالة تأخر الجهة التى طلبت الفصل عن الساعة المحددة يجوز  •

 .تأجيل النظر فى الطلب لمركز التحكم الحق فى 

فى حاالت الصيانة االضطرارية يمكن تقديمها فى او وقت من اليوم  •

 .وعلى مهندس وردية التحكم استالمها وتنفذها 

يحتسب المدة للصيانة من اللحظة التى تم فيها اخراج المعدة  •

 .للصيانة الى لحظة اعادة تشغيلها هى المدة المطلوبة للصيانة 

 من استمارة المناورات ؟ ماهو الغرض: 16س

تستخدم استمارة المناورة فى جميع المناورات التى تزيد فيها الجهد عن 

كيلو فولت فاذا كانت المعدات المراد اجراءا المناورات بها تخضع الشراف  1

المحطة تعد وتملء االستمارة بمعرفة مهندس التشغيل او رئيس المحطة 

التحكم االقليمى او القومى فتملء  ,اما اذا كانت المعدات تابعة لمركز

االستمارة بمعرفة مهندس الوردية هناك مع تسجيل رقم االستمارة 

 .واسم المهندس الذى سيجرى المناورة 

تهدف استمارة المناورة الى اتاحة الفرصة لتدبير المناورة وتسلسل 

عملياتها مقدما وعند التنفيذ يجب مراعاة هذا التسلسل بكل دقة منعا 

 .اغفال اى خطوة منها من 

 .اليجوز الكشط او التصحيح فى استمارة المناورة 

 

 



: م.طـه رمضان عبد المجيد     واعداد تجميع  
 13       محطة محوالت شرق العوينات الرئيسية

 ماهى خطوات اجراء مناورة فصل خط هوائى او كابل ؟: 17س

فصل سكينة . 3فصل سكينة الخط الهوائى   . 2اح   . فصل المفت1

 . وضع ارضى4 القضبان 

يراعى بعد فصل المفتاح اخراج عربة القاطع خارج الخلية  وفى حالة كابل

ووضع االرضى عليها حسب الطلب ووضع الفتات التحذير المناسبة لعدم 

 .ادخال العربة داخل الخلية 

اء مناورة فصل محول الجراء صيانة ماهى خطوات اجر: 18س

 ؟ ونظافة عليه

 ارسال اشارة مسبقة الى مركز التحكم واخذ موافقه عليها  •

نقل مساعدات المحطة على المحول االخر عن طريق توصيل رابط  •

 كف  0.4قضبان 

كف ثمن من  66كف ثم من جهة  22فصل مفتاح المحول من جهة  •

 كف . 220جهة 

 فصل السكاكين للمحول من جميع الجهات ..  •

 المعدنية (  –فصل سكينة المقاومة )المائية  •

 وضع االرضى الميكانيكى على المحول من جميع الجهات .  •

 فصل التيار المستمر . •

 تسوير االماكن التى سيتم العمل عليها ووضع الفتات التحذير  •

 فتح امر الشغل وتدوين اماكن العمل واسماء العاملين . •

 ماهى خطوات اجراء مناورة اخالء قضبان ؟: 19س

جالة وجود مجموعتين من القضبان الرئيسية وموصلة وعند الرغبة  فى

فى نقل جميع التوصيالت من القضبان الشغالة والتى يرغب فى اخالئها 

 يراعى التالى 

توصيل مفتاح رابط القضبان    . 2   لرابط القضبانتوصيل سكينتى القضبان . 1

سكاكين الى يتم توصيل ال .4ضبان  تأكد من وجود جهد مع القال. 3
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القضبان التى يرغب فى نقل االحمال اليها ثم فصل سكينة القضبان التى 

  . يراد اخالئها

يفصل مفتاح رابط القضبان العرضى بعد التأكد من نقل جميع االحمال . 5

 . من على القضبان التى يرغب فى اخالئها 

من عدم  يتم فصل سكينتى رابط القضبان والتأكد بقراءة الفولتميترات. 6

 قضبان المراد اخالئها .جهد على الوجود 

ومطلوب فى نهاية المذكرة امامك رسم خطى لمحطة محوالت  مثال :

لعمل  كف  220جهد  2 العمومية رقم قضبانالمنك اجراء مناورة الخالء 

 صيانه عليها . 

 ) طبقا لتعليمات مركز التحكم القومى (  تسلسل عمليات المناورة 

 كف فى الخدمة "مهم جدا " . 220التأكد ان رابط القضبان  .1

/ شرق العوينات  2للدائرة التانية توشكى  1توصيل سكينة قضبان  .2

 كف . 220جهد 

/ شرق العوينات  2للدائرة التانية توشكى  2فصل سكينة قضبان  .3

 كف . 220جهد 

 220/66/22جهد  2للمحول الرئيسى رقم  1توصيل سكينة القضبان  .4

 كف . 220ن جهة ال كف م

 220من جهة ال  2للمحول الرئيسى رقم  2فصل سكينة القضبان  .5

 كف . 

 كف  220فصل مفتاح رابط القضبان  .6

 كف  220فصل سكاكين القضبان لرابط القضبان  .7

 كف .  220جهد  2وضع ارضى على القضبان العمومية رقم  .8

 احذر ان تقوم بفصل سكينة قضبان قبل ان تقوم بتوصيل االخرى

 اوال , ستتسبب فى حريق السكينة النك فتحتها على حمل . 
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كف والمطلوب منك عمل  22امامك رسم خطى لمعدات جهد  مثال :

 كما هو مطلوب على الرسم .  1صيانة لقضبان 
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 طريقة وضع ورفع االرضى . 

يتم وضع االرضى بمعرفة شخصين احدهما من الفئة الرابعة واالخر من 

فى االمن الصناعى على االقل ) عامل وفنى على سبيل الفئة الثالثة 

 المثال ( . 

فى حالة توصيل االرضى الرئيسى يجب ان يكون مهندس التشغيل احد 

 الشخصين القائمين بوضع االرضى .

 عند وضع االرضى االضافى يجب اتباع االتى :

 تنظيف مكان تثبيت االرضى بشبكة االرضى . 

 من صالحيتها .فحص موصالت االرضى للتأكد 

تثبيت كلمبات موصالت االرضى بشبكة االرضى تثبيتا جيدا بواسطة 

 مسامير . 

ود جهد يتم توصيل االطراف االخرى لمجموعة بعد التأكد من عدم وج

 االرضى االضافى واحدا بعد االخر جهة الموصالت .

 يتم رفع االرضى االضافى كاالتى : 

 الضافى المتصلة بالموصالت اوال .يتم فك ورفع كلمبات موصالت االرضى ا

 يتم فك ورفع كلمبات موصالت االرضى االضافى المتصلة بشبكة االرضى . 

 ةالخطوط الهوائي

تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنقل الطاقة الكهربية بطريقتين 

الكابالت األرضية( ولكن يفضل النقل بواسطة الخطوط  –)الخطوط الهوائية 

الهوائية حيث تكون التكلفة اإلنشائية أقل بكثير جدا من تكلفة الكابالت 

، ألرضية األرضية ــ صيانة الخطوط الهوائية أسهل وأرخص من الكابالت ا

يتم النقل بواسطة الكابالت األرضية إال في الضرورة القصوى  ولذلك ال

 .فقط
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 الخطوط الهوائية التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء           

 ك.ف66خطوط جهد 

 ك.ف132خطوط جهد 

 ك.ف220خطوط جهد 

 ك.ف500خطوط جهد 

بالنسبة توزيع الجهد على العازالت اذكر طريقة حساب : 20س

 ؟ للجهود المختلفة

يتم بقسمة الجهد الكلى على عدد العوازال الكلية فيكون لدينا جهد 

 العازل الواحد 

 -ويتم القياس كاالتى :

الخط والدائرة المطلوب العمل  تحديد اسم المسئول عن العمل واسم

 .يها عل

 .يتم فصل اجهزة اعادة التوصيل التلقائى 

ى القياس مختبرة بشهادة والعاملين على تكون االجهزة المستخدمة ف

 .دراية بالعمل 

 .العصا المستخدمة فى جهاز القياس مختبرة ايضا 

يجب ان ال يصعد البرج اكثر من شخصين احدهما يقوم بالقياس واالخر 

 .يراقبه للتأكد من سالمته ويسجل القراءات 

ماهى القواعد التى يتم بمقتضاها اصالح الموصل او : 21س

 االرضى ؟ سلك 

يتم اخذ موافقة التحكم واستالم اشارة بذلك بفصل الخط ووضع ارضى 

 .عليه من الجهتين 
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 .يتم المرور على الخط لمعرفة مكان العطل 

يتم وضع ارضى محلى قبل وبعد مكان العطل وذلك بعد التأكد من اختفاء 

 .الجهد 

 .يتم اصالح العطل فى الموصالت التالفة بالطرق المتبعة 

 .حالة سلك االرضى البد من فصل الدائرتين لتأمين سالمة العاملين  فى

 .يتم اخالء المنطقة من العمال ورفع االراضى المحلية 

 .يتم اعادة التوصيل بعد ازالة العطل بعد رفع االرضى من الجهتين 

اذكر القواعد االساسية التى يتم على اساسها اختبار : 22س

 ا ؟الخطوط الهوائية قبل تشغيله

 .الحصول على موافقة الشركة المنفذة للخط قبل االختبار 

 .يتم المرور على الخط الزاله اى عوائق وخالفه 

التأكد من عدم وجود ايه اراضى محلية او رئيسية على الخط او وجود 

 .عاملين عليه 

 .التأكد من سالمة العاوالت ولموصالت للخط 

اضعاف جهد الخط لكدة  3جهد بواقع  هذا ويتم االختبار عن طربق تلسيط

 .دقيقة واحدة فقط 

 البراج ؟اماهى قواعد مراجعة : 23س

التأكد من ان جميع زوايا البرج موجودة لكافة انواع االبراج )تعليق 

 . شد/عبور / ..(/

 .المسامير موجودة وتم تربيطها جيدا و التأكد من ان جميع الصواميل

 .التأكد ان ارضى الخط لكل برج موجود ومطابق للمواصفات 

 . التأكد من وجود لوحة البيانات )اسم الخط / رقم البرج/ عالمات التحذير (
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 .وجود السلك الشائك لكل برج 

 .السلك لكل دائرة موجود لضمان صعود العمال بامان 

 .التأكد من وجود خامد الذبذبة 

 .مراجعة كبارى ابراج الشد 

  . سلك االرضى الخاص بمانعة الصواعق موجود ومتصل بالبرج

 ماهو اساس تقديرك بمكان القصر على احد الخطوط ؟:  24س

 من خالل العالمات النازلة على اجهزة الوقاية المسافية والتى فيها تحدد

( او قصر على الثالث اوجه او  / اولى / تانية / تالتة مراحل الفصل )لحظي

 .وجهين وارضى او وجه وارضى 

 .توجد اجهزة حديثة تبين مسافة القصر تقريبا 

 .عن طريق المرور وظهور العطل من خالله 

 اذكر كيفية قياس الخلوص بين الموصالت واالرض ؟: 25س

 .بواسطة جهاز قياس يمكن بواسطته قياس ادنى نقطة للموصل واالرض 

 طريقة حسابية  او ب

T = 
WL2

8d
 

المسافة بين  Lوزن المتر الطولى من السلك ,  Wمقدار الشد ,  Tحيث 

 مقدار الترخيم dالبرجين , 
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 المحوالت الكهربائية

: اذكر فكرة مبسطة عن المحوالت ونظرية العمل 26س

 والمعلومات الواجب معرفتها عنها ؟

الجهد من قيمة الى قيمة  هى معدات كهربية تقوم بتحوييل المحوالت

اخرى اقل او اعلى بنفس التردد حيث يوجد منها محوالت رافعة للجهد 

وتستخدم فى محطات التوليد ومحوالت خافضة للجهد وتستخدم فى 

 محطات المحوالت . 

تعتمد فكرة عمل المحول على الحث المتبادل بين ملفين حيث انه عند 

ول يتولد مجال مغناطيسى متغير تسليط جهد على الملف االبتدائى للمح

يسرى فى القلب الحديدى فتتولد قوة دافعة كهربية فى الملف الثانوى 

تبعا للقانون االتى 
V1

V2
=

N1

N2
=

I2

I1
 

 تركيب المحول فى ابسط صوره : 

عوازل االختراق , القلب الحديدى    , الملف الثانوى    ,الملف االبتدائى   

التانك الرئيسى للمحول والتانك االحتياطى , للملف االبتدائى والثانوى    

. 

 المعلومات التى يجب معرفتها عنه : 

 الشركة المصنعة

 القدرة االسمية للمحول 

 جهد الملف االبتدائى وجهد الملف الثانوى 

 نسبة التحويل 

 طريقة التوصيل 

 التردد 
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 الممانعة 

, جهد وتيار مغير الجهد ويشمل )عدد نقاط مغير الجهد , نقطة المنتصف 

 كل نقطة (

 نوع الزيت المستخدم ووزن المحول ووزن الزيت 

 درجة حرارة الملفات ودرجة حرارة الزيت 

 طريقة التبريد 

 :ملحوظة

محول يمكن ان يعمل كمحول خافض أو محول رافع أعتمادا على أتجاه ال

 التغذية و ال يوجد بين المحول الرافع او المحول الخافض أى اختالف فى

 التركيب او التصميم.

 : ماهى القراءات التى يأخذها فنى الوردية للمحوالت ؟ 27س

القراءات يتم اخذها كل ساعة خالل اليوم وكل نصف ساعة فى اوقات 

 الذروة وعند التحميل الزائد وهى 

 تيار المحول من الجهتين 

 جهد المحول من الجهتين 

 الحمل " ميجا وات , ميجا فار " 

 درجة حرارة الملفات ودرجة حرارة الزيت 

 معامل القدرة 

 ساعة .  24ويتم اخذ قراءة عداد الطاقة "ميجا وات ساعة " مرة واحدة كل 
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 ماهى اعمال الصيانة الروتينية على المحوالت ؟: 28س

 نظافة عوازل وجسم المحول من االتربة 

تسرب الزيت وكذا باقى االجزاء مثل  اعادة تربيط على عوازل االختراقلمنع

 تربيط المراوح واحكام الربط على الجوانات الموجودة على جسم المحول .

 مراجعة واختبار جهازالوقاية الغازية والتأكد من عدم وجود فقاعات غازية 

 تغيير السليكاجل عند تغير لونها 

 اختبار وتشغيل المراوح 

 مالحظة منسوب الزيت 

 مال الصيانة الجسيمة على المحوالت ؟ : ماهى اع29س

اخذ عينات من الزيت واختبارها كهربيا وكيميائيا والتأكد من صالحيتها وفى 

 .حالة عدم الصالحية يتم تغييرها او اعادة التكرير 

  . تغيير زيت مغير الجهد وعمل صيانة عليه

بلى عند الحاجة والكشف على  صيانة المراوح وتشحيمها وتغيير الرولمان

 .الدوائر الكهربية للمراوح 

 . عمل اختبار على جهاز البوخهلز

  تنظيف المحول وعازالته من االتربة ويتم غسلها جيدا .

: اذكر جهود وسعات المحوالت المستخدمة فى محطات 30س

 المحوالت ؟ 

كف بسعات مختلفة  220/66/22كف : يوجد بها محوالت  220محطات 

 ميجا فولت امبير (  125,75,40)

كف  66/6.6كف ,  66/11كف ,  66/22كف : يوجد بها محوالت  66محطات 

 ميجافولت امبير (  40حتى  10وتتراوح السعات من )
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 22/0.4باالضافة الى وجود محوالت مساعدة لخدمات المحطة جهدها 

 ك ف أ ( 1000:  300كف وقدرتها ) 11/0.4ف او ك

 : ماهى انواع التبريد المختلفة للمحوالت ؟ 31س

 ONANتبريد طبيعى          

      ONAFتبريد تبريد بالمراوح 

   OFAFتبريد قسرى بالزيت  

      OFWFتبريد قسرى بالماء 

 220/66/22: ماهى الوقايات الموجودة على المحوالت 32س

 كف ؟ 

وقايات كهربية ) الوقاية التفاضلية / الوقاية من زيادة التيار / الوقاية من 

 التهريب االرضى / الوقاية من التهريب االرضى المقيد (

وقايات ميكانيكية ) الوقاية الغازية بوجهلز / الوقاية من ارتفاع درجة حرارة 

 املفات او الزيت / الوقاية من زيادة الضغط ( 

: ماهى االجراءات المتبعة عندما يفصل محول بالوقاية  33س

 التفاضلية او الغازية؟ 

اذا فصل بالمحول بالوقاية التفاضلية معنى ذلك انه يوجد قصر فى 

 المنطقة المحصورة بين محوالت التيار الخاصة بالمحول من الداخل . 

لصيانة عموما : اليتم توصيل المحول اال بعد الكشف عليه بمعرفه فرقة ا

واجراء اختبارات وقياسات العزل بمعرفة مهندس الوقاية وفى حاله 

صالحية المحول يتم ارسال اشارة الى التحكم المختص بطلب اعداة 

 توصيل المحول . 

اذا فصل المحول بالوقاية الغازية وهذا يعنى ان قصر حدث داخل المحول 

 .فى الملفات تسبب فى تكون غازات 
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يل المحول اال بعد الكشف عليه واخذ عينات من زيت عموما : اليتم توص

المحول والغازات واختبارها وتحليلها وفى حاله وجود غازات فى عينات 

 الزيت يتم اختبار جهاز البوخهلز 

 عموما فى كلتا الحالتين يتم اتباع االتى : 

 الخاصة بالمحول يتم تسجيل جميع االشارات النازلة على لوحة االشارات 

 يحظر تماما اعادة توصيل المحول . 

 شارة رسمية .ل فورا بالتحكم المختص وتبليغه بإيتم االتصا

 شارة رسمية . ة التابعة لها المحطة وتبليغها بإيتم االتصال باالدارة العام

يتم توصيل المحول بعد اخذ موافقة من التحكم المختص وذلك بعد اصالح 

 العطل داخل المحول . 

التفصيل خطوات اجراء مناورة فصل لمحول : اذكر ب34س

 كف الجراء اعمال صيانه عليه ؟  220/66/22

 .كف  66التأكد من توصيل رابط القضبان العرضى 

يتم نقلها , اذا كانت هناك محوالت مساعدة على المحول المطلوب فصلها 

 .كف  0.4على المحول االخر بتوصيل رابط قضبان 

كف ثم من  66كف ثم من جهة ال  22ال فصل مفاتيح المحول من جهة 

 كف على الترتيب . 220جهة ال 

 فصل سكاكين القضبان للمحول من جميع الجهات .

 فصل التيار المستمر والمتردد عن المحول .

 وضع االراضى المحلية من جميع الجهات 

 تسوير مكان العمل ووضع الفتات التحذير المناسبة . 

 المطلوب . فتح امر شغل للعمل بالمكان 



: م.طـه رمضان عبد المجيد     واعداد تجميع  
 25       محطة محوالت شرق العوينات الرئيسية

 220/66/22: اذكر بالتفصيل خطوات اعادة توصيل محول 35س

 كف بعد االنتهاء من اعمال الصيانة عليه ؟ 

  . الغاء امر الشغل

رفع جميع االراضى المحلية التى تم وضعها على المحول من جميع 

 .الجهات 

 .التأكد من اخالء الموقع تمام من المعدات واالفراد 

 .توصيل التيار المستمر والمتردد للمحول 

 .توصيل سكاكين القضبان للمحول من جميع الجهات 

 .كف على الترتيب  22كف ثم  66كف ثم  220توصيل المفاتيح من جهة 

 ؟ YYD11: ماهو المقصود بأن توصيلة المحول 36س

معنى ذلك ان المحول مكون من ثالثة ملفات , الملف االبتدائى موصل 

او هو  والثانوى االول موصل ستار والثانوى التانى موصل دلتاستار 

(وغالبا ماتكون قدرة الملف الثالث ثلث قدرة tertiary windingمايسمى )

الملفات االخرى وفى بعض االحيان اليتم استخدام هذا الملف فى انتاج 

 قدرة ولكن فقط يعمل فى حالة عدم اتزان االحمال لمرور التيار الصفرى , 

 درجة . 330الزواية بين الملفات و

: لماذا يتم عمل بيارات اسفل المحوالت ووضع حوائط 37س

 خرسانية حول المحوالت ؟ 

عند  البيارات تستخدم فى تصريف الزيت المستخدم فى المحول وذلك

التزويد او التسرب وايضا عند غسيل المحول لصرف كميات المياه 

 المستخدمة فى الغسيل . 

الحوائط فمهمتها منع انتقال النيران فى حالة حدوث حريق على اما 

 .المحوالت المجاورة 
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 % ؟  100: ماذا تفعل اذا وصلت احمال المحول الى 38س

 %  100يتم ابالغ مركز التحكم فورا بأن حمل المحول تخطى ال 

 ميل المحول ليقوم مركز التحكم بتخفيف االحمال . يتم مراجعة جدول تح

 يتم تشغيل المراوح يدويا فورا لمنع ارتفاع درجة حرارة المحول . 

 : ماذا تفعل اذا فصل محول من جهة واحدة فقط ؟ 39س

 .تسجيل االشارات النازلة 

 .ابالغ مركز التحكم 

 .فصل جميع المهمات الموجودة على المحول 

  . فحص المحول ظاهريا وتحديد سبب الفصل ان امكن

 .له من خالل مركز التحكم تجربة اعادة توصي

 اذا قبل التوصيل يتم اعادة توصيل جميع مهماته التى تم فصلها . 

 : ماهى حدود درجات الحرارة المسموح بها للمحوالت ؟ 40س

 درجة يتم اعطاء انذار  60عندما تصل درجة حرارة المحول الى 

 درجة يتم اعطاء امر فصل للمحول  90عندما تصل درجة حرارة المحول ال 

 واسباب ارتفاع درجة حرارة المحوالت هى : 

 .زيادة االحمال على المحول 

  . ارتفاع درجة حرارة الجو المحيط

  . لحرارة المحول داخل المحول تسبب فى ارتفاع مفاجئحدوث خطأ 

دخول فصل الصيف ويتم ابالغ مركز لذا يجب مراجعة مراوح التبريد مع 

 درجة مئوية .  70التحكم عند ارتفاع درجة حرارة المحول عن 
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 : مالفرق بين نقطة التعادل واالرضى ؟  41س

نقطة التعادل هى نقطة التقاء ملفات المحول الموصل ستار وتوصل 

(  باالرض عن طريق مقاومة ) معدنية / مائية / مكثفات / ملف باترسون

وذلك بغرض اخماد للتيار المار فى نقطة التعادل عند عدم اتزان االوجه 

ومروره الى االرض ويستخدم كذلك محول تيار على نقطة التعادل لقياس 

 قيمة تيار التهريب لتشغيل اجهزة الوقاية من التهريب االرضى . 

اما االرضى فهو توصيل اى مهمة او معدة باالرض للتخلص من الشحنات 

 متراكمة .ال

 : ماذا تعرف عن الممانع فى محطة المحوالت ؟ 42س

و  هو معده تشبه المحول الكهربي في الشكل و التركيب -الممانع : 

  -يتكون من : 

 قلب حديدي يتكون من رقائق معزولة من الصلب السليكوني .

 ( موصل على التوازي مع الخط . Yملف معزول علي شكل نجما ) 

 ألطراف الملف .عوازل اختراق 

 إناء حاوي الملف والقلب الحديدي مملوء بالزيت .

 تنك تمدد إحتياطى يوجد أعال الممانع .

 وله معظم الوقايات الميكانيكية والكهربية للمحول . 

 : الفرق بين الممانع والمحول ؟ 43س

الفرق بين الممانع والمحول في نظرية عمل كال ً منهما حيث المحول 

 تحويليعمل علي 

القدرة الكهربية للتيار المتردد من صورة إلي أخرى إما بالرفع أو بالخفض 

أما الممانع فيعمل علي التخلص من القدرة الغير فعالة السعوية الناتجة 

 عن المكثفات الطبيعية
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 ( .Vsالموجودة علي طوال الخط والتي تتسبب في ارتفاع جهد اإلرسال )

 المساعدات والخدمات فى المحطة

: ماهو الغرض من وجود المحوالت المساعدة فى المحطة 44س

 ؟ 

محول مساعد فى كل محطة النارة المحطة وتشغيل  2غالبا يوجد عدد 

 التكييفات والشفاطات وتشغيل الورش وتغذية االستراحات والخ ... 

 واحمال المحوالت المساعدة فى المحطة هى : 

 .االنارة فى المحطة 

 .تشغيل مراوح المحوالت 

 0تشغيل شواحن البطاريات 

 .تشغيل الضواغط ومحركات المياه 

  . تهوية المحطة بالتكييفات والشفاطات

 .تشغيل المكثفات 

 : مافائدة التيار المستمر فى المحطة ؟45س

يستخدم التيار المستمر في محطات المحوالت والتوليد لتشغيل أجهزة 

ميكانزمات المفاتيح والسكاكين أثناء عملتي الفصل الوقاية وتشغيل 

وبذلك تتضح أهمية استخدام التيار المستمر لحماية المهمات  0والتوصيل 

الشواحن و البطاريات هي مصدر التيار المستمر وتزود كل  0وتشغيلها 

 0ف  220أو  110محطة ببطارية وشاحن مناسبين من ناحية الجهد 

يتم تغذيتها بالتيار المستمر فى  : ماهى االحمال التى46س

 المحطة ؟ 

 دوائر التحكم الخاصة بتشغيل المفاتيح والسكاكين للمعدات والمهمات 
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 دوائر تشغيل اجهزة الحماية المختلفة 

 انارة الطوارئ 

 اجهزة االتصاالت المختلفة 

 ؟ وفيما يستخدم : ماهو الشاحن 47س

الشاحن هو عبارة عن جهاز يقوم بتحويل التيار المتردد الى تيار مستمر 

ليقوم بتغذية االحمال التى تتطلب تيار مستمر وشحن البطاريات 

 لالستفادة منها عند انسحاب الجهد من المحطة .

 مرة .  1.4ويراعى ان يكون جهد الشاحن اكبر من جهد البطارية ب 

ند عمل صيانة على مجموعة ماهى االعمال المطلوبة ع: 48س

 فى المحطة ؟  فولت مستمر 220البطاريات

 تأكد من أن وصالت البطارية مربوطة بإحكام . 

 واالغطية من االمالح .   نظف البطاريات من االتربة 

نظف البطاريات جيدا ً من أثار الملح المترسب باستخدام الماء الساخن  

 وقطعة قماش نظيفة وفرشة 

تأكد من عمل نظام التهوية بحجرة البطارية ) المفروض المرور عليه   

 يوميا ً ( 

بمجموعة   فصل مصدر التغذية ) التيار المتغير( عن الشاحن الخاص  

 البطاريات .

 قياس جهد البطاريات وتسجيله فى سجل البطاريات . 

رخ فحص الخاليا من الخارج للتأكد من عدم وجود تسريب للمحلول أوش  

 في جدار الخاليا 

 1.19إلي  1.12قياس كثافة كل خلية وتأكد أنها في الحدود اآلمنة ) من  

فإذا وجدت كثافة المحلول وسجل ذلك في سجل الصيانة , (  3جم / سم
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أما إذ وجدت الكثافة , و ماء مقطر لضبط قيم     أكثر من المعتاد نضيف 

 ركز لضبط قيم الكثافة كثافة المحلول أقل من المعتاد نضيف محلول م

ي أن يكون مستوي تابع مستوي المحلول في األعمدة وأحرص عل   

 سم . 15سم   الى 10األقطاب ب المحلول أعلي من 

 . يتم وضع طبقة خفيفة من الفازلين علي الموصالت بين الخاليا

يقاس جهد كل بطارية ويتم تسجيله في سجل الصيانة وتكون القيمة  

 القياسية 

 ف  (  1.3إلي  1.25للعمود ) من               

قم بقياس جهد البطاريات بالكامل وقارن بين القيمة الجديدة بالسابقة  

( وسجل ذلك في سجل  6الصيانة  ) الخطوة رقم            في بداية 

 الصيانة .

فولت يجب وضع  215إذا كان جهد البطارية بعد إجراء الصيانة يقل عن

ساعات ثم بعد ذلك توضع علي  6ي الشحن السريع لمدة البطارية عل

 وضع التشغيل العادي .

يتم أخذ قراءة جهد البطارية بعد عملية الشحن السريع ويتم مقارنتها  

 بالقراءات السابقة .

: ماهو الغرض من استخدام المكثفات فى محطات 49س

 المحوالت ؟ 

اوقات الذروة وتقل فى اوقات اخرى  تتغير االحمال خالل اليوم فتزيد فى

كما تتغير خالل اشهر السنة من الصيف الال الشتاء وهكذا , لذا يتغير التيار 

المسحوب طبقا لتغير االحمال وبالتالى يحدث هبوط فى الجهد داخل 

المحطات فى اوقات الذروة ممايؤثر على كبار المشتركين , فالمكثفات 

فعالة المسحوبة من الشبكة وتحويلها الى تعمل على تقليل القدرة الغير 

قدرة فعالة فتساهم فى رفع الجهد بالشبكة وتحسين معامل القدرة طبقا 

 للقوانين المشهورة .
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: ماهو التصرف المطلوب عند حدوث تلف او عطل فى احد 50س

 اعمدة البطاريات ؟ 

العمود بعده يتم عمل كوبرى عليه بعمل وصلة تصل بين العمود قبله و

 لتغييره او عمل صيانة خارجية عليه ويتم رفعه من الخدمة 

 : ماهى البيانات المطلوب تسجيلها فى سجل البطاريات ؟ 51س

 جهد الكلى لمجموعة البطاريات 

 كثافة العمود الواحد 

 جهد العمود الواحد 

 امبير الشحن 

: هل هناك خطورة فى عدم تشغيل مراوح الشفط داخل 52س

 البطاريات ؟  غرفة

نعم . حيث ان االعمدة والبطاريات تخرج غازات اثناء عمليات الشحن تمأل 

الغرفة ممايعرض صحة العاملين للخطر عند الدخول الى الغرفة بدون 

تشغيل الشفاطات وكذلك تكون غرفة البطاريات عرضة للحريق بسبب 

 تراكم الغازات فيها . 

محطات المحوالت ولماذا  مافائدة الضواغط الهوائية فى:  53س

 تستخدم ؟ 

الضواغط وظيفتها مأل الخزان بالهواء الستخدامه فى تشغيل المفاتيح 

الهوائية ان وجدت فى المحطة وتشغيل شبكة الهواء المحيطة بالمحوالت 

والتى تستخدم كعنصر من عناصر تشغيل منظومة مكافحة الحريق 

 للمحول . 

 مانعات الصواعق ومصائد الموجات
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  : ماهى مانعة الصواعق ؟54س

مجموعة من المقاومات على هيئة اقراص متصلة بالتوالى مع ثغرات 

هوائية مركبة داخل غالق صينى عازل محكم ,هذه المقاومات ذات 

مقاومة عالية جدا وتنخفض بسرعة عند تعرضها لجهود مرتفعة جدا عن 

 القيمة المصممة لها .

فعند اقتراب صاعقة منها يمر تيار خالل هذه المقاومات وبسبب ان جهد 

الصاعقة كبير جدا تنخفض قيمة المقاومات ويمر تيار التفريغ الى االرض 

وبعد ذلك تعيد مانعة الصواعق نفسها تلقائيا ويعود الوضع كما كان وبذلك 

راص تقى المهمات القريبة منها من الجهود العالية جدا , وتتحمل اق

 100مانعات الصواعق تيارات تفريغ عالية جدا تصل فى بعض االحيان الى 

ميكرو ثانية فالتسمح  10: 1كيلو امبير ولكن لفترات ضئيلة جدا تتراوح من 

بالحرارة باالرتفاع داخل المانعة وال تؤثر عليها وإال من الممكن ان تتعرض 

 لالنفجار . 

عض مانعات : ماهو الغرض من تركيب عداد على ب55س

 الصواعق ؟ 

لتسجيل عدد مرات التفريغ بين قاعدة مانعة الصاعقة المعزولة عن 

االرضى والسلك المرن المتصل باالرض وعند تسجيل تفريغ يتم فحص 

الصينى بعد كل مرة تفريغ لقياس مدى عزله بجهاز الميجر للتأكد من 

 سالمته . 

 : ماهى المواصفات الفنية لمانعة الصواعق ؟ 56س

 التيار المقنن 

 الجهد المقنن

 مسافة مسار التسرب 

 التردد 
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: ماهى االماكن التى يتم فيها تركيب مانعات صواعق فى 57س

 الشبكة ؟ 

 المحوالت الكهربية من جميع الجهات 

 مداخل الخطوط الهوائية 

 قضبان التوزيع 

 الممانعات 

 نقاط التعادل فى المحوالت الكبيرة 

 : ماهى االختبارات التى تتم على مانعة الصاعقة ؟58س

االختبار بجهاز الميجر للتأكد من سالمة عدم تسرب رطوبة الى داخل 

 المانعة والتأكد من سالمة الهيكل الصينى 

 قياس التسرب باختبار مانعة الصاعقة بالضغط العالى تيار مستمر 

سنوات وذلك  5مرة كل يتم تعريض مانعة الصاعقة لجهود عالية تيار متردد 

برفع الجهد الى ان يحدث تفريغ مع مراعاة اال يزيد وقت رفع الجهد من 

 جهد التشغيل الى جهد التفريغ عن نصف ثانية . 

 ؟ PLCماهى مكونات اجهزة االتصاالت المحملة : 59س

 –محول الربط  –مكثف الربط  -اجهزة الربط وتتكون من ) مصيدة الموجات

 مانعة الصاعقة (  –سكينة االرضى 

 اجهزة االرسال واالستقبال للموجة 

 ماهى مصيدة الموجات والغرض منها ؟ :  60س

 تتكون مصيدة الموجات من ثالثة اجزاء :

مم لتحمل تيار  15*12ملف القدرة : وهو من النحاس مساحة مقطعه 

ميكروهنرى ويوصل  265الحمل الكامل لخط نقل القدرة وممانعة حثية 
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الملف بالتوالى فى نهايتى خط نقل القدرة وذلك لتحديد مرور  طرفى

 التردد العالى بين محطتى االرسال واالستقبال 

وحدة التوليف لمصيدة الموجات : تتكون من مجموعة من المكثفات على 

 –التوالى والتوازى تتغير قيمتها تبعا لتردد المطلوب توليف المصيده عليه 

وملف ذو قلب من برادة الحديد وموصل مع المكثفات وفائدته تحديد نطاق 

 التردد الذى تقوم المصيدة بعدم مروره خاللها 

مانعة الصاعقة لمصيدة الموجات : وهى لحماية دائرة التوليف ضد االرتفاع 

 الطارئ للجهد . 

 اما الغرض منها : 

 تحديد منطقة االرسال واالستقبال بين محطتين  تستخدم فى

التسمح بمرو الترددات العالية الخاصة باجهزة االتصاالت اى تمنع مرورها 

فى حالة الترددات العالية  والت القدرة حيث ان لها مقاومة كبيرةفى مح

 ومنخفضة فى حالة الترددات الصغيرة . 

 هرتز فقط  50تسمح بمرور التردد 

 فيما تستخدم ؟  PLCاالتصاالت بالموجات المحمولة : اجهزة 61س

 تستخدم لالغراض االتية : 

 اتصال تليفونى مباشر 

 نقل قراءات التيار والفولت والقدرةمن المحطات الى مراكز التحكم 

 نقل اوضاع السكاكين والمفاتيح الى مركز التحكم 

 حماية الخط

بين محطة المحوالت ومركز التحكم عن طريق خطوط  ويتم تحقيق ماسبق

نقل القدرة ذات الجهد العالى ونقلها على تردد عالى والغرض من تحميل 
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هذه المعلومات على التردد العالى المكانيه نقلها بسهولة الى مراكز 

 التحكم . 

 :ماهى السكاكين الهوائية ؟ 62س

فصل المعدة بعد فصل  عبارة عن وسيلة فصل ميكانيكية ومرئية لتاكيد

المفتاح ويوجد لها صندوق تشغيل الجراء عمليات الوصل والفصل 

 اتوماتيكيا او يدويا .

اليتم فصل او توصيل السكينة اال بعد فصل المفتاح )اليتم  ملحوظة هامة 

 الفصل على الحمل ( 

 ماذا تعرف عن نظام االنذار فى المحطة ؟  :63س

تتصل بنظام   Local Alarm Panelهو نظام يتكون من خلية محلية لإلنذار 

الوقاية وباقي عناصر المحطة عن طريق دوائر اإلنذار وهى مزودة بإشارات 

بيان ضوئية وبإنذار صوتي وعندما تحدث أي ظاهرة غير عادية يعمل 

 الجهاز.

 ومن اإلشارات الخاصة بنظام الوقاية ما يلي:

 Protection Trip هزة الوقايةاشتغال أحد أج

 Protection Fault تعطل أحد أجهزة الوقاية

انقطاع التغذية بالتيار المستمر عن أي 

 جهاز وقاية

D.C Failure 

 Protection Under Test وضع أي جهاز وقاية على وضع اختبار

 Trip Circuit Faulty القطع بأحد القواطعوجود خلل بدائرة 

 

وذلك إضافة إلى الكثير من إشارات اإلنذار الخاصة بالمحوالت والخاليا 

الكهربائية وكل جزء في المحطة . وعند صدور أي من هذه اإلشارات فإن 
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نظام اإلنذار يعمل وتضاء اإلشارة الضوئية على خليه اإلنذار بالمحطة مبينه 

نوع الخلل والعنصر الذي به الخلل وفي نفس الوقت ترسل نفس اإلشارة 

 إلى مركز التحكم المختص عن طريق نظام االتصاالت . 

 اجهزة القياس والتحكم والوقاية

يتم حماية الشبكة الكهربية من الحاالت الغير طبيعية مثل القصر عن 

طريق مرحالت الوقاية حيث يتم استشعار القصر او الحاالت الغير طبيعية 

بعدة طرق التيار , الجهد , التردد ويتم تغذية المرحالت عن طريق محول 

الجهد والتيار او احدهما وعند حدوث قصر او حالة غير طبيعية على 

الشبكة ترسل هذه المرحالت اشارة الى قواطع الدائرة لعزل منطقة 

 .القصر عن الشبكة 

وعادة توضع اجهزة الوقاية بحجرة التحكم للمحطة وعند عملها يتطلب من 

 " Resetالقائم بالتشغيل بإعادة وضعها فى الخدمة بعمل "

 اجهزة القياس الموجودة بمحطات المحوالت : : ماهى 64س

 جهاز قياس الجهد )فولتميتر ( ويتم تغذيته من محول الجهد . 

 جهاز قياس التيار ) اميتر ( ويتم تغذيته من محول تيار . 

جهاز قياس القدرة الفعالة ) واتميتر ( ويتغذى من محول الجهد ومحول 

 التيار . 

جهاز قياس القدرة الغير فعالة )فاروميتر ( ويتغذى من محول الجهد  

 لتيار . ومحول ا

جهاز قياس معامل القدرة )باور فاكتور ( ويتغذى من محول تيار ومحول 

 الجهد . 

جهاز قياس الطاقة الفعالة ) وات.ساعة ميتر ( ويتغذى من محول الجهد 

 ومحول التيار 
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جهاز قياس الطاقة الغير فعالة )فار.ساعة ميتر ( ويتغذى من محول الجهد 

 ومحول التيار .

 جهاز قياس التردد )هرتز ( ويتغذى من محول الجهد . 

: ماهو اساس عمل جهاز الوقاية من زيادة التيار ومع اى 65س

 المهمات يستخدم ؟ 

همة عند زيادة التيار عن التيار المضبوط عليه ماساس عمله هو فصل ال

 الجهاز فى حالة حدوث قصر .

 المهمات التى يركب عليها : 

 كف .  22,  11مغذيات الجهد المتوسط 

 المحوالت الرئيسية 

 الخطوط 

 المحوالت المساعدة 

الوقاية من زيادة التيار االتجاهى ومع  : ماهو اساس عمل66س

 اى المهمات يستخدم ؟ 

عمله هو فصل المهمة عند زيادة التيار فى االتجاه العكسى لمرور  ساسا

 التيار الطبيعى 

 يركب عليها هى :  والمهمات التى

 المحوالت الرئيسية الموصله على التوازى 

 الخطوط الموصلة على التوازى 

 المغذيات التى عليها رابط قضبان 
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: ماهو اساس عمل جهاز الوقاية من التهريب االرضى ومع 67س

 اى المهمات يستخدم ؟

عن طريق  عمله هو اكتشاف تيار التسرب او القصر مع االرضى ساسا

 .محول تيار مركب على نقطة التعادل للمحوالت ذات التوصيلة ستار 

 والمهمات التى يركب عليها هى : 

 كف  22كف ,  11مغذيات الجهد المتوسط 

 كف اذا كانت ملفاتها موصلة ستار  22كف او  11المحوالت من جهة 

: ماهو اساس عمل جهاز الوقاية من االرضى المقيد ومع 68س

 المهمات يستخدم ؟  اى

هذه الوقاية تشبه فى عملها الوقاية التفاضلية اى انها تعتمد على مقارنة 

تياريين ولكن فى هذا الجهاز يتم مقارنة التيار المار بنقطة تعادل المحول 

مع التيار الموجود فى نقطة تعادل محوالت التيار على االوجه الثالثة 

من الجهة المؤرضة ويشعر باى  ويركب هذا الجهاز على المحوالت فقط

قصر مع االرضى فى المنطقة المحصورة بين محوالت التيار وبين محول 

 تيار نقطة التعادل للمحول . 

: ماهو اساس عمل الوقاية التفاضلية ومع اى المهمات 69س

 تستخدم ؟ 

اساس عمله هو مقارنة التيارات فى جهتى المحول والتيار المار فى 

بين التيارين فى حالة حدوث قصرر اما فى حالة االتزان  الجهاز هو الفرق

 يكون الفرق صفر .

اى ان نطاق عمل الجهاز فى المنطقة المحصورة بين محوالت التيار قبل 

 وبعد المحول , فيستخدم هذا الجهاز مع المحوالت فقط . 
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: ماهو اساس عمل جهاز الوقاية المسافية ومع اى 70س

 المهمات يستخدم ؟ 

ر أجهزة الوقاية المسافية من أحدث وأدق وأنسب أجهزة الوقاية تعتب

تعتمد الوقاية شبكات الدوائر المتوازية و للخطوط الكهربية السيما في

التي يحدث  ( تبعا ً للمسافاتZالمسافية في عملها علي حساب قيمة )

 عندها القصر  

 الخط وطبقا ً للنسب التالية :  وهي مقسمة علي ثالث مراحل تبعا ًلطول

 % من طول الخط ) فصل بدون زمن ( . 80المرحلة األولي وهي تحمي  

% من طول الخط ) فصل بزمن  120المرحلة الثانية وهي تحمي   

 ثانية ( .0.4

% من طول الخط ) فصل بزمن  120من >المرحلة الثالثة وهي تحمي  

 ثانية ( . 0،9

: ماهو اساس عمل الوقاية الغازية ومع اى المهمات 71س

 تستخدم ؟ 

تعمل للوقاية من اى قصر داخل المحول , حيث ان حدوث قصر يصحبه 

تحلل للزيت داخل المحول وينتج عنه غازات فاعتمدت فكرة عمل الوقاية 

الغازية "بوخهلز" على هذه الغازات , والتى وجودها بنسبة قليلة يعطى 

 زادت يعطى فصل فورى للمحول . انذار واذا 

ويركب جهاز الوقاية الغازية على الماسورة الواصلة بين التانك الرئيسى 

والتانك االحتياطى للمحول , وفىحالة نقص الزيت او تجمع الغازات تضغط 

على العوامة العلوية للجهاز فيعطى انذارا واذا زادت كمية الغازات تضغط 

 فصل فورى للمحول .على العوامة السفلية فيعطى 

 ويحظر تماما اعادة توصيل المحول اذا مافصل بالوقاية الغازية . 
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طوط , : ماهى اجهزة الوقاية الموجودة على كال من : الخ72س

 المحوالت , رابط القضبان ؟

 رابط القضبان  المحوالت  الخطوط 

 الوقاية المسافية 

 الوقاية ضد زيادة التيار 

الوقاية ضد ارتفاع 

 الجهد 

الوقاية ضد القدرة 

 المنعكسة 

 الوقاية التفاضلية 

 الوقاية ضد زيادة التيار 

الوقاية ضد التهريب 

 االرضى

 الوقاية الغازية 

الوقاية ضد ارتفاع درجات 

 الحرارة 

 الوقاية ضد زيادة الضغط 

الوقاية ضد زيادة 

 االستثارة

 الوقاية ضد زيادة التيار 

الوقاية ضد التهريب 

 االرضى 
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 التحكم فىصورة من لوحة االشارات الموجودة على خليه 

  كف 220دائرة 
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صورة من لوحة االشارات الموجودة على خليه التحكم فى محول 

 رئيسى

 

 

 ماهى محوالت الجهد والتيار ؟ : 73س

تحويل الجهود الكبيرة الى جهود صغيرة  محوالت الجهد تستخدم فى

 ويوصل فى الدائرة على التوازى 

محوالت التيار تستخدم فى تحويل التيارات الكبيرة الى تيارات صغيرة 

 لتغذية اجهزة القياس وتوصل فى الدائرة على التوالى . 

وتستخدم محوالت الجهد والتيار فى تغذية االجهزة من الملف الثانوى لها 

اجهزة االشارات واالنذار  -اجهزة الوقاية والتحكم  -القياس  )اجهزة

 والمسجالت (..
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: ماهو الغرض من استخدام محوالت الجهد والتيار فى 74س

 محطات المحوالت ؟

 تستخدم عامة محوالت الجهد والتيار فى تشغيل 

 قياس "اميتر , فولتميتر , واتميتر , فاروميتر " اجهزة ال

 اجهزة االشارات واالنذارات 

 اجهزة الوقاية والتحكم 

 اجهزة مسجالت االعطال واالحداث 

,  66, 132,  220,  500محوالت الجهد : تقوم بتخفيض قيمة الجهد من 

,  100كف الى قيمة فى جهد الملف الثانوى صغيرة تكون عادة  11,  22

وقاية والتحكم فولت , حتى يمكن ان تغذى اجهزة القياس وال 220, 110

 الموجودة بالدوائر الكهربية . 

محوالت التيار : تقوم بتخفيض قيمة التيارات الكبيرة الى قيمة صغيرة 

 يمكن ان تغذى اجهزة القياس والوقاية والتحكم . 

 : لماذا يحظر فتح الدائرة الثانوية لمحوالت التيار ؟ 75س

حرق محول التيار وانهيار عزل الملفات الثانوية  لكى ال يتسبب ذلك فى

بسبب ارتفاع الجهد الثانوى نتيجة ثبات الفيض المغناطيسى بالملف 

 االبتدائى . 

: ماهى االجراءات الفنية لالمن الصناعى بالتفصيل عند  76س

 تنفيذ مناورة بمحطة المحوالت ؟ 

توصيال خاطئا او ذاتيا اوال: اجراءات فصل المعدة وتأمين عدم توصيل المعدة 

. 

يتم فصل الجهد عن االجزاء الناقلة للتيار )مفاتيح وسكاكين ( سواء كانت 

 دائرة او محول او ابط قضبان . 
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يراعى فصل المعدة من جميع مصادر التغذية مع فصل محوالت الجهد 

المتصلة بها ان وجدت ومعدات التأريض لنقطة التعادل ان وجدت وان يكون 

عملية الفصل تحت نظر منفذ المناورة ومن يراقبه للتأكد من عملية فصل 

 السكاكين والمفاتيح المطلوبة بالذات وليس غيرها . 

 عادة توصيل السكاكين والمفاتيح اثناء العمل . يراعى تأمين عدم ا

 تركيب الفتات التحذير المناسبة . 

 ثانيا: التأكد من عدم وجود جهد 

 باستعمال مبين الجهد المناسب .

تتبع الدوائر الرئيسية الناقلة للتيار والتأكد بالنظر من عزل المعدة وان 

 جميع السكاكين المتصلة بمصادر التغذية مفصولة . 

 عدم وجود صوت شرارةعند اطراف السكاكين وعلى العوازل والموصالت .

 : وضع االراضى الرئيسية والمتنقلة .ثالثا

بعد التأكد من عدم وجود جهد يراعى وضع االراضى الرئيسية  من جميع 

 الجهات ومن خالل مركز التحكم المختص . 

ثيرية ان وضع اراضى اضافية فى مكان العمل حتى تتالشى الجهود التأ

 وجدت . 

 يتم تسجيل وضع االرضى ومكان وضعه فى دفتر التشغيل وامر الشغل . 

 رابعا : تسوير مكان العمل ووضع الفتات تحذيرية مناسبة . 

يكون المكان المسور هو المكان الوحيد المسموح لمجموعة العمل 

 بالتواجد فيه والعمل داخله التمام االعمال الموكلة اليهم . 

ة لالحواش ,يتم تسوير مكان العمل بواسطة حبال مربوطة بقواعد بالنسب

 ثابتة وتعلق عليها الفتات التحذير المناسبة. 
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محظوررفع الفتات التحذير او االسوار اال بعد االنتهاء من العمل واخالء 

 الموقع من العاملين . 

يكون تسوير مكان العمل بواسطة مدير المحطة او رئيسها مع رئيس 

ة عمل الصيانة وتحت اشرافهم المباشر ويحظر دخول اى افراد مجموع

 لمنطقة العمل بخالف المدون اسمائهم فى امر الشغل . 

  : ماهى االجراءات التنظيمية التى تكفل االمن فى العمل ؟77س

  : تتم اإلجراءات التنظيمية التي تكفل األمن في العمل بالترتيب االتى

 .بالعمل المطلوب من التحكم المختصالحصول على موافقة  . 1

إصدار أمر الشغل وتحدد فيه المهمه التى سيتم الموافقه من التحكم . 2

 . للعمل عليا

التصريح بالعمل من قبل التحكم ويتم استالمه كتابيا بمعرفة المسئول . 3

 . عن العمل

 . المالحظة أثناء العمل من جميع من وقع على امر الشغل . 4

 . كان العمل وإنهاء العمل اليوميمغادرة م. 5

 رسال اشارة الى التحكم المختص تفيد بإنتهاء العمل . إ . 6

 : متى يحظر اجراء مناورات فى الشبكة الكهربائية ؟ 78س

 .عند سقوط االمطار او حدوث برق ورعد 

 عند تغير سرعة الرياح عن الحد المسموح به . 

 حلول الظالم . 

 سبب من االسباب .  اختفاء الجهد الى
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: متى يتم تشغيل المحوالت على التوازى وماهى شرط 79س

 التشغيل ؟ 

عندما تكون قدرة الحمل المطلوبة اكبر من مقنن قدرة المحول الموجود 

 بالشبكة .

عندما يغذى المحول احماال ذات اهمية خاصة بحيث ان استمرارية التغذية 

يكون لها االهمية االولى بصرف النظر عن االعتبارات االقتصادية والتى ال 

 تحتمل انقطاع التغذية عنها .

% من 50فى حالة التشغيل العادى من الممكن ان يعمل كل محول على 

من الخدمة الى سبب من االسباب مقننه وفى حالة خروج احد المحولين 

 % من مقننه . 100يعمل المحول االخر على 

 شروط تشغيل المحولين على التوازى 

 ان يكون لهما نفس التردد 

 ان يكون لهما نفس الجهد االبتدائى والجهد الثانوى 

 ان يكون لهما نفس المعاوقة النسبية 

 .1:3أال تزيد النسبة بين قدرات المحوالت عن 

الناحية العملية البد من توافر الشرط االول حتى تتم عملية التوصيل  ومن

على التوازى ولكن باقى الشروط من الممكن ان تختل ولكن مع وجود 

 فروق بسيطة وعندها يتم عملية التوصيل على التوازى .

 : ماهى طرق تنظيم الجهد على الشبكة ؟  80س

 (  Excitation Systemالتحكم بمنظومة االثارة لوحدات التوليد )

 (   Synchronous Condenseمحسنات القدرة بمحطات التوليد )

 (  Tap Changersمغيرات الجهد للمحوالت )

 (  Shunt Capacitorsالمكثفات ) 
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 ( Shunt Reactorsالممانعات ) 

 فصل خطوط بالكامل . 

 طرح احمال . 

 وكيفية التعامل معها ؟ : ما هو المقصود بمغذيات التوازى81س

هى عبارة تدل على المغذيات التى تغذى لوحات التوزيع وموصلة على 

وفى لوحة التوزيع  1التوازى فى محطة المحوالت مثال من قضبان التوزيع 

والرابط موصل بلوحة  2, 1أو على قضبان التوزيع  1على قضبان التوزيع 

منتهى الخطورة ألن عند فصل أحد تلك  التوزيع وتلك المغذيات فى

المغذيات من المحطة يكون هناك جهد بالراجع على الكابل إذا لم يتم 

فصل المفتاح من لوحة التوزيع وال يتم التعامل مع الكابل أو محوالت التيار 

ك .ف  66إال بعد التأكد من عدم وجود جهد وينطبق ذلك على دوائر 

دخل الدائرة إال بعد التأكد من فصل الدائرة التوازى فال يجب العمل على م

من الجهة األخرى عن طريق التحكم ومالحظة وجود الجهد عن طريق 

محول الجهد الموجود عند مدخل الدائرة أو عصا مبين الجهد والخاصة 

 ك . ف . 66بجهد 

ك  22من المصرح لهم بالعمل على قضبان التوزيع جهد  : 82س

 .ف ؟

القضبان لمهندسى لصيانة فقط كمسئولين وكبار  يصرح بالعمل على تلك

الفنيين بالصيانة وهم لديهم خبرة بمصادر تغذية الجهد للقضبان والعمل ال 

 -يتم إال بالشروط التالية : 

فصل المحول الرئيسى المغذى للقضبان من الجهتين وإخراج عربة  

 . المفتاح خارج الخلية

من المحوالت األخرى وإخراج  فصل جميع مغذيات الخروج ومغذيات الربط

المفاتيح خارج الخاليا وعدم االقتراب من الجزء السفلى لمغذيات التوازى 

 . أو مغذيات الربط إذا لم يتم التأكد من الفصل من الجهة األخرى
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 . إخراج عربة محوالت الجهد خارج الخلية ) خلية القياس (

  ك . ف ووضع مفتاحه خارج الخلية 22التأكد من فصل رابط القضبان جهد  

 . ك . ف 22اختبار وجود جهد على القضبان بواسطة عصا االختبار جهد 

وضع ارضى محلى وهذه آخر خطوة لتأمين العمل وتكون أولى خطوات 

 . التوصيل

 تغطى كل الفتحات الموصلة للقضبانبعد النظافة واختبار العزل 

ك .ف بعد  22ما يجب عمله عند دخول خلية خروج جهد :  83س 

 المناورة لوضع التشغيل ؟

إنهاء المناورة مع مسئول التوزيع والتوقيع منه على عدم وجود أى موانع 

 . تعوق التوصيل

 . رفع األرضى الموضوع على رأس الكابل إن وجد والتأكد من رفعه

"اذا ا وتغيرها إذا لزم األمرمراجعة مستوى الزيت فى المفاتيح الزيتية ولونه

 كانت المفاتيح من النوع الزيتى " . 

التأكد من عدم وجود أى معدات خلف أو فى مسار عربة المفتاح حتى  

 . ولو كانت صغيرة

حتى ال تكون عرضة مباشرة عدم دخول المفاتيح بعد نظافتها بالبنزين 

 .لالشتعال مع أى شرارة

 . مفتاح أو أى معداتالتأكد من عدم وجود كهنة على ال

 إبعاد المواد القابلة لالشتعال عن مكان العمل 

 التأكد من توصيل مفاتيح التيار المستمر المغذية للوقاية والتشغيل

 توصيل روزتة المفتاح فى وضع االختبار والتوصيل والفصل الكهربى
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دخول المفتاح فى مجرى الدخول األيمن واأليسر ومالحظة الحركة 

 ة ألى مصاعب تواجه الدخول والتعشيق الصحيح للمفتاحالميكانيكي

عدم االشتراك فى العمل إال لطاقم الوردية وعند التوصيل يكون بواسطة 

الوردية وفرد الوردية اآلخر يكون بعيدا عن مكان التوصيل ومتابعا مهندس 

 . إلجراءات التوصيل

التوزيع على إذا كان المغذى يغذى لوحة التوزيع يتم التنسيق مع قطاع 

توصيل المغذى من المحطة أوال وبعدها التوصيل من دخول اللوحة وذلك 

خوفا من حدوث عطل متزامن مع التوصيل على مغذى خروج من لوحة 

 . التوزيع فيفصل المغذى بالمحطة ويختلط األمر عن سبب الفصل ومكانه

مالصق للخلية مما يعرضه للصدمة  عند التوصيل ال يجب أن يكون الفنى

 .  نتيجة أى خطأ سابق
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 مهندس التشغيل هو مهندس الوردية

 

 اختصاصات ومسئوليات مهندس الوردية  

بالوردية ويتولى  مهندس الوردية بمحطة المحوالت هو رئيس العاملين

 ويكون محل عمله بغرفة الكنترول . االشراف عليهم 

عندما يقوم مهندس الوردية بتفقد اقسام المحطة يحل محله بغرفة 

 الكنترول مراقب الوردية .

اذا حدث عارض مفاجئ لمهندس الوردية مثل المرض او الحوادث يوم 

مراقب الوردية بعمله ويتولى االشراف على المحطة ويجب اخطار مدير 

 عام الشبكات فورا بذلك . 

حية الفنية واالداراية تحت اشراف مدير عام يعمل مهندس الوردية من النا

الشبكات بالقطاع ,اما من ناحية تشغيل محطة المحوالت فى الشبكة 

الموحدة فيعمل تحت اشراف مهندس الوردية بمركز التحكم القومى او 

 االقليمى ويتبع تعليماته . 

جميع العاملين بالمحطة خضعون لالشراف المباشر لمهندس الوردية فى 

 المحطة ويلزمهم اتباع تعليماته بال تردد .  تشغيل

تكون االوامر والتعليمات الصادرة من مهندس الوردية خالل ورديته واجبة 

 التنفيذ وال يمكن الغاؤها اال بواسطة مدير عام الشبكات . 

يكون لمهندس الوردية سلطة ابعاد اى عامل بالوردية ال يقوم بتنفيذ 

 شغيل . واجباته حفاظا على سالمة الت

 يكون مهندس الوردية مسئوال عن : 

 تنفيذ تعليمات مركز التحكم المختص 

 تنفيذ تعليمات مدير عام الشبكات 
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 القيام بواجباته على الوجه االكمل وبال تأخير 

 تنفيذ التعليمات الجارية 

سجل  –تدوين السجالت واالستمارات وحفظها بعناية ) سجل التشغيل 

 –سجل الصيانة  –سجل اوامر الشغل  –سجل التعليمات  –المناورات 

 .....( -سجالت التقارير الشهرية  –سجل الحضور واالنصراف 

 

 واجبات مهندس الوردية  

تنفيذ عمليات الفصل والتوصيل للمعدات الكهربائية تحت اشراف مركز 

 التحكم المختص . 

اوضاع اجهزة تغيير جهد  تنفيذ التعديالت المطلوبة من مركز التحكم فى

 المحوالت .

المحافظة على الجهد فى الحدود المسموح بها والمبلغة من مركز 

التحكم ,واخطار مركز التحكم فى حالة عدم امكانية المحافظة على الجهد 

 فى الحدود الموضوعة التخاذ االجراءات الالزمة . 

ديته للتفتيش يجب على مهندس الوردية ان يمر دوريا بالمحطة اثناء ور

 على العاملين وحالة تشغيل المعدات . 

يجب على مهندس الوردية ان يسجل فى "سجل التشغيل " كل مايالحظ 

من متاعب وعيوب فى تشغيل المحطة , مع اخطار مهندس الصيانة 

فور حدوثها , وعلى مدير عام الشبكات مراجعة  المسئول عن اى متاعب

 ه . سجل التشغيل دوريا والتوقيع علي
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بمركز التحكم  محطة المحوالت ية فى عالقة مهندس الورد

 .  "قومى او اقليمى" المختص

يعمل مهندس الوردية خالل ورديته تحت اشراف مهندس الوردية بمركز 

 .التحكم من ناحية التشغيل 

 على مهندس الوردية ان يبلغ مركز التحكم باالتى : 

 اى متاعب فى التشغيل العادى للمحطة . 

 اى حوادث تحدث بالمحطة .

 اى خطر على التشغيل العادى للمحطة .

اذا كان مهندس الوردية متغيبا عن موقع عمله بغرفة الكنترول فيمكن 

لمركز التحكم فى حاالت الطوارئ او الحاالت العاجلة ان يصدر تعليماته 

 لمراقب الوردية على ان يخطر مهندس ورديته فورا . 

نفيذ تعليمات مركز التحكم فورا وبال اى اعتراض على مهندس الوردية ت

فيما عدا تلك التعليمات التى يخشى منها على سالمة العاملين او 

المعدات , فاذا اعتقد مهندس الوردية ان تعليمات مركز التحكم خاطئة 

فعليه ابالغه بوجه نظره , فاذا تكررت التعليمات من مركز التحكم اصبح 

 ل وبال تردد . تنفيذها واجبا فى الحا

اذا كان مهندس الوردية اليزال يعتقد ان تعليمات مركز التحكم قد تؤدى 

الى حوادث يخشى منها على حياه االفراد والمعدات فعليه ان يرفض 

 تنفيذها ويقوم بابالغ مركز التحكم ومدير عام الشبكات بذلك . 

المعدات التابعة لمركز التحكم يجب على  قبل القيام باى مناورات فى

مهندس الوردية الحصول على التصريح الالزم من مركز التحكم اال فى 

 الحاالت التى يخشى فيها على سالمة المحطة او منعا للحوادث. 
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قضبان التوزيع والخطوط الهوائية والكابالت االرضية وسائر 

ينقطع عنها التيار تلقائيا دون سابق  المعدات الكهربائية التى

تعليمات , تعتبر هذه المعدات فى حكم المغذاه , وال يجوز باى 

حال من االحوال االقتراب منها او العمل فيها او اعادة تشغيلها اال 

بعد الحصول على التصريح الالزم من الجهة المشرفه على 

 ..تشغيل المعدات ) مركز التحكم او مهندس المحطة ( 

 

 كيف يتصرف مهندس الوردية عند وقوع حوادث بالمحطة ؟؟ 

جميع الحوادث بالمحطات والشبكات كالفصل التلقائى للخطوط او 

للمحوالت او لوحدات التوليد او اى حوادث اخرى ,يتم تبليغها فورا الى 

 مركز التحكم المختص .

بملخص سريع يتم اخطار مركز التحكم المختص تليفونيا فور حدوث الحادث 

 عما حدث .

يتم بعد ذلك اخطار مركز التحكم المختص بإشارة تليفونية رسمية بتقرير 

 مفصل عن الحادث على ان يشمل االتى : 

 –التلفيات  -سبب وقوع الحادث –ساعة وقوع الحادث  –نوع الحادث 

االشارات التى  -اجهزة الوقاية التى اشتغلت  -المعدات التى فصلت 

 مدة االنقطاع .  –التغيرات فى الجهد والتردد  –سقطت 

ماهو التصرف السليم الذى يقوم به مهندس الوردية عند حدوث 

 انسحاب جهد من المحطة ؟ 

 يقوم بفصل جميع مفاتيح المهمات والمعدات ) دوائر ومحوالت ومغذيات ( 

يقوم باالتصال بالمحطة المغذية له ليتأكد ان ماحدث هو انسحاب جهد من 

 المصدر وليس خطأ داخل المحطة . 
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 يقوم باالتصال بمركز التحكم المختص لتبليغه عن انسحاب الجهد . 

 ينتظر تعليمات مركز التحكم المختص .  

 السجالت والبيانات الفنية

ورديته السجالت المبينة فيما بعد  على مهندس الوردية ان يضع امامه فى

 وعليه العناية بها وتدوينها بوضوح وطبقا للتعليمات الخاصة بذلك :

 سجل التشغيل 

 سجل التعليمات 

 سجل القراءات 

 استمارات المناورات 

 استمارة طلب اخراج معدات للصيانة 

 وتكون السجالت والبيانات االتية تحت تصرف مهندس الوردية : 

 ة الوقاية سجل اجهز

 جداول اوضاع اجهزة الوقاية 

 محموعة كاملة من تعليمات التشغيل السارية 

 خواص المعدات الرئيسية والمساعدة بالمحطة 

 قائمة بأسماء مهندسى التحكم المختص 

 قائمة بأرقام تليفونات وعناوين الرؤساء بالمنطقة ومركز التحكم المختص 

 ويجب تجديد كل هذه السجالت والبيانات فورا عند اجراء اى تعديل فيها . 
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 كيفية استالم الوردية وتسليمها 

يتسلم مهندس الوردية ورديته طبقا لبرنامج معتمد من مدير عام 

الشبكات بالقطاع وال يجوز له تغيير ورديته بدون تصريح من مدير عام 

االحوال العادية ان يعمل مهندس الوردية  الشبكات , كما انه ال يجوز فى

 ورديتين متتاليتين .

 على مهندس الوردية عند استالم الوردية ان يقوم باالتى : 

ان يتعرف على حالة التشغيل الحالية والتوصيالت الكهربائية للمحطة عند 

 بدء الوردية بمراجعة لوحة الكراقبة الرئيسية للمحطة . 

 جالت والدفاتر منذ ورديته السابقة . ان يراجع كل مادون بالس

ان يحصل من مهندس الوردية السابقة على كل المعلومات عن حالة 

 المحطة والمناورات القادمة ,,, الخ شفويا . 

التوقيع باالستالم من مهندس الوردية السابقة فى سجل التشغيل 

والتأكد من توقيع مهندس الوردية السابقة من التوقيع فى سجل 

 غيل . التش

 وعلى مهندس الوردية عند تسليم الوردية ان يقوم باالتى : 

 المرور على معدات المحطة قبل نهاية الوردية

ان يبلغ زميله الذى سيتسلم الوردية شفويا بحاله المعدات بالمحطة 

وبجميع التعديالت التى اجريت فى تشغيل المحطة اثناء الوردية وكذلك 

 بالتعليمات الجديدة

 فى سجل القراءات اليومى للمحطة عن مدة ورديته . ان يوقع

 من المحظور تغيير الوردية اثناء ازالة االعطال او اثناء اجراء المناورات 
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اذا كانت حالة المهمات غير مرضية او حالة التشغيل غير عادية ال يسمح 

 بتغيير الوردية اال بإذن من مدير عام الشبكات . 

 يجب ان تتم اجراءات تسليم الوردية فى الربع ساعة االخيرة من الوردية . 

 يحظر تماما ترك الوردية بدون تسليمها . 
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 مسافات االمان فى محطات المحوالت  

 مسافات االمان من مستوى االرض او المنصة الى اقرب موصل مكشوف 

 اقل مسافة الجهد

 مترا 2.70 كف 11

 3.00 كف 33

 3.25 كف 66

 3.60 كف 132

 4.50 كف 220

 6.50 كف 500

 

مسافات االمان بين االشخاص او مايحملونه من ساللم واوناش الى اقرب 

 موصل مكشوف 

 اقل مسافة الجهد

 مترا 0.7 كف 11

 1.00 كف 33

 1.25 كف 66

 1.60 كف 132

 2.50 كف 220

 4.50 كف 500
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تجاوزها بين اخر مسمار للصعود على ابراج  زيجوال  التيمسافات االمان 

 الخطوط الهوائية والموصل السفلى .

 اقل مسافة الجهد

 مترا 6.50 كف 500

 4.50 كف 220

 3.60 كف 132

 3.25 كف 66
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 رسم خطى لمحطة محوالت يوضح مكونات المحطة
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بمحطات  يحصل عليها مهندس التشغيل لدورات التدريبية التى بيان با

 المحوالت
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 خاتـــمة

 

نود انه نوجه عناية السادة المهندسين ان هذه المذكرة مخصصة  للسادة 

مهندسى التشغيل بمحطات المحوالت وليست لعموم المهندسين حيث 

 ان جميع االسئلة الواردة بها اسئلة متخصصة وليست عامة . 

وفى النهاية ارجو ان تنال هذه االسئلة اعجاب السادة الزمالء وتكون عونا 

 لهم فى آداء مهامهم الموكلة اليهم . 

 

 وهللا ولى التوفيق ,,

 

 

     اخوكم مهندس / طه رمضان عبد المجيد                                        

 taharamadan87@gmail.comللتواصل عبر االيميل: 

              01144781709/002:    للتواصل عبر الواتس                   
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