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متَٔد

لـ يكف اليدؼ فى البداية أف أكتب كتابا عف المحوالت  ،بؿ كنت قد بدأت فى كتابة كتاب عف محطات التحويؿ الرئيسية
 ، Substationsوالموزعات  ، Distributorsإلخ  ،ثـ بدأت فى كتابة فصؿ تمييدى عف مكونات محطة التحويؿ  ،ومف أيف
يبدأ الميندس حديث التخرج إذا دخؿ ألوؿ مرة إلى محطة محوالت  ،إلخ  ،وأثناء الكتابة عف المحوؿ كأحد العناصر األساسية
بالمحطة وجدت أف المادة العممية تكبر حتى لـ تعد تصمح أف تكوف فصبل وال بابا فى كتاب  ،بؿ تحولت إلى كتاب عف
محوالت القوى فى الػ ػ . Substations

وىذا الكتاب أحسبو يسد ثغرة فى المكتبة العربية الخاصة بكتب اليندسة الكيربية  ،فيناؾ العديد مف الكتب التى تشرح عمؿ
المحوؿ كواحد مف اآلالت الكيربية  ،أى مف وجية نظر الػ ػ  ، Machine Designلكف المكتبة العربية  -فيما أعمـ – فييا
القميؿ جدا مف الكتب التى تتعامؿ مع المحوالت الكيربية كعنصر مف عناصر منظومة القوى  ، Power Systemوكعنصر
رئيسي فى محطات التحويؿ  ، Substationsو ىذا ىو الجديد الذى يقدمو ىذا الكتاب  ،فيو يعرض موضوعات محوالت
القوى مف وجية نظر ميندس يعمؿ فى محطة محوالت  ، Substationمطعما بشرح وتمخيص لوجية نظر أستاذ اآلالت
الكيربية.

كمثؿ سابقيو (كتاب نظـ الحماية الكيربية  ،وكتاب المرجع فى التركيبات الكيربية) فإف لغة الكتاب ىى العربية  ،مع المحافظة
عمى المصطمحات اإلنجميزية .ويزداد يقينى مع الوقت أننا بحاجة إلى موجة مف التأليؼ والترجمة بالمغة العربية  ،ألننا فى
الواقع نفيـ بيا أسرع وأدؽ  ،وتعطى مجاال لمميندس أف يفكر بثقة فيما يق أر  ،وأف يطور فيمو بعد ذلؾ إلى إبداعات
وتحسينات.
وأخي ار
فيذا الكتاب ىو الثالث فى سمسمة الكتب التى أردت أف تكوف وقفا عمميا هلل تعالى  ،تطبيقا لحديث رسوؿ اهلل

 " :إذا هات

ابن آدم انقطع عوله إال هن ثالث  :صدقة جارية  ،أو علن ينتفع به  ،أو ولد صالح يدعو له" .صدؽ رسوؿ اهلل

زىراء المعادى
فبراير 2013
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شكر وتقدير
هلل الحمد أوال وآخ ار  ،ثـ أجدنى مدفوعا ألف أتوجو بالشكر ألوؿ أستاذ درس لى المحوالت الكيربية  ،ولؤلسؼ توفى منذ أكثر
مف عشر سنوات  ،فرحمة اهلل عمى األستاذ الدكتور سراج أبو شادى أستاذ اآلالت الكيربية بكمية اليندسة جامعة القاىرة.
وخالص شكرى لزمبلئى الذيف ساىموا فى مراجعة ىذا الكتاب وأعطوه مف وقتيـ رغـ مشاغميـ الكثيرة  ،وأخص بالذكر
الميندس الكبير رباح فارس مف دولة العراؽ الشقيؽ  ،وزمبلئى المصرييف المميزيف ـ .سيد سعد  ،و ـ .محمود بدر  .كما
أخص بالذكر أيضا أ.د .دعاء خميؿ التى راجعت جميع فصوؿ الكتاب.
وأخي ار  ،فيذا الكتاب يحسب لعائمتى الصغيرة  :أوالدى نائمة  ،ويحيى  ،ويوسؼ  ،وزوجتى د .أسماء زيادة.
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املكدم٘
يعتبر المحوؿ أكثر عناصر الشبكة الكيربائية إنتشا ار وتنوعا في أشكالو وأحجامو ووظائفو  .فالشبكة الكيربائية بيا العشرات
مف المولدات  ،لكنيا تحتوي عمى عشرات اآلالؼ مف المحوالت  ،وبالطبع ال ينافسو في ىذا االنتشار الواسع داخؿ منظومة
القوى الكيربائية سوى الكاببلت والخطوط اليوائية  ،إال أف التنوع في حجـ وشكؿ ووظيفة المحوالت يجعؿ دراسة المحوالت
الكيربائية األكثر أىمية بيف عناصر منظومة القوى الكيربائية.
كثير مف الدارسيف ربما يختمط عميو وظيفة المحوؿ ووظيفة المولد  ،لكثرة ما يسمع مف أف تغذية المبنى الفبلني
والطريؼ أف ا
تأتى مف المحوؿ ىذا أو ذاؾ  ،حتى يظف البعض أف المحوؿ ىو مصدر الطاقة الكيربائية  ،وبالطبع ىذا خطأ فالمحوالت
ليست إال عنصر ناقؿ لمطاقة الكيربائية فقط وليس منتجا ليا  ،فالمولد ىو المنتج الوحيد لمطاقة.

كاف فارداي أوؿ مف اكتشؼ في عاـ  1831ظاىرة الحث المتبادؿ  Mutual Inductionبيف ممفيف منفصميف ومتواجديف
عمى قمب مصنوع مف مادة مغناطيسية  ،وقاـ بقياس القوة الدافعة الكيربائية )  (Electric Motive Forceعمميًا في أحد

الممفيف نتيجة تغير التيار في الممؼ اآلخر .ثـ ظيرت ألوؿ مرة في عاـ  1882محوالت مصنعة مف ممؼ ابتدائى واحد وعدة
ممفات ثانوية بغرض الحصوؿ عمى قيـ مختمفة لمجيود الثانوية .
وقد كاف ظيور المحوالت ذات القمب المغناطيسي  magnetic coreعاـ  1884ىو بداية الستخداـ المحوالت في تحويؿ

الطاقة الكيربائية إلى جيود عالية  ،ونقميا لمسافات بعيدة  .وكاف أوؿ مف قاـ بيذه الخطوة األخواف جوف وادوارد ىوبكنسوف،
حيث قاما بصنع محوؿ بسيط قمبو مصنوع مف صفائح فوالذية معزولة  ،ومف ممفيف أحدىا لمجيد المنخفض واآلخر لمجيد
العالي.
وبعدىا جاء العالـ المجرى "ويري" الذي كاف أوؿ مف أطمؽ اسـ المحوؿ ) (Transformerعمى ىذه األجيزة  ،وابتكر فيما بعد
فكرة توصيؿ المحوالت عمى التوازي  .أما بالنسبة لممحوالت الثبلثية فقد كاف العالـ الروسي (دوليؼ دوبروفولسكي) أوؿ مف
اخترع المحوؿ الثبلثي في عاـ .1889
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لئلجابة عف ىذا السؤاؿ عمينا أوال تذكر الدور األساسي لممحوالت الكيربائية  ،وىو خفض قيمة التيار المنقوؿ عبر الخطوط و
الكاببلت ومف ثـ تقميؿ المفقود مف الطاقة  ،وتيسير نقؿ القدرة الكيربية بصورة عممية مف مناطؽ التوليد إلى مناطؽ
االستيبلؾ.
ولتوضيح ذلؾ  ،نفرض أف محطة إلنتاج الطاقة الكيربائية بيا  8مولدات قدرة كؿ مولد  ، 300 MVAوأف جيد التوليد ىو
 ، 20 kVونريد نقؿ ىذه الطاقة مف محطة التوليد عبر ثبلثة خطوط إلى مناطؽ االستيبلؾ  ،ففي ىذه الحالة ستصبح الشبكة
كما في الشكؿ . 1-وسيكوف قيمة التيار عبر كؿ خط مف الخطوط الثبلثة  -بفرض أنيـ متماثميف– يساوى  23kAطبقا

لممعادلة :

23kA

8 300 10 6
) 3( 3 20 10 3

I PER LINE

23 kA
8 x 300MVA.
20 kV
23 kA

23 kA

شكؿ  : 1-شبكة نقؿ بدوف محوالت
فإذا عممت أف الموصؿ النحاسى الذى مقطعو  300 mm2يستطيع تحمؿ تيار قدرة  400أمبير تقريبا  ،فيذا يعني أننا نحتاج
إلى ما يقرب مف  60كابؿ مف ىذا المقطع موصميف عمى التوازي لنقؿ ىذه الكمية مف التيار الكيربي عبر كؿ خط مف
الخطوط الثبلثة ( 180كابؿ لنقؿ كؿ الطاقة)  ،وىذا بالطبع رقـ غير عممي  ،ويجب إيجاد حؿ ليذه المشكمة.
والحؿ فى استخداـ المحوؿ  ،فإذا فرضنا أننا أضفنا لمشبكة  -بعد المولد مباشرة  -محوؿ  Step upجيده 20/500 kV
لرفع الجيد عمى شبكة النقؿ لتصبح الشبكة كما فى الشكؿ2-
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900 A
20/500 kV

8 x 300MVA.
20 kV

900 A

900 A

شكؿ  : 2-شبكة النقؿ بعد إضافة المحوالت
اآلف  ،بعد أف أصبح جيد النقؿ يساوى  500 kVبدال مف  20 kVفإف التيار المطموب نقمو مف المحطة عبر كؿ خط مف
الخطوط الثبلثة سيساوى  900أمبير فقط بدال مف  23 kAكما فى المعادلة

900 A

8 300 10 6

I PER LINE

) 3( 3 500 10 3

وىذا يعنى أننا نحتاج إلى  3كاببلت فقط فى كؿ خط بدال مف  60كابؿ فى كؿ خط.

يمكف أف نقوؿ أف الميزة األىـ واألساس لم محوالت فى منظومة القوى الكيربية ىى خفض قيمة التيار المنقوؿ عبر الخطوط و
الكاببلت  ،ولكف ىذه الميزة يترتب عمييا مزايا أخرى منيا:
 -1تقميل القدرة المفقودة أثناء نقل الطاقة الكيربية

وىذه ىى الميزة األولى المترتبة عمى خفض قيمة التيار ،ففي المثاؿ السابؽ لو فرضنا جدال أنو يمكف نقؿ الطاقة المولدة بدوف

استخداـ محوالت ال ػ  Step-upالذى ذكرناىا  ،وذلؾ عبر الخطوط الثبلثة التى مقاومة كؿ خط منيا  0.001 Ω/kmفى كؿ
 ، phaseوفرضا أف مسافة النقؿ تصؿ إلى ، 100 kmفيذا يعنى أنو فى حاؿ عدـ وجود المحوؿ فإف القدرة المفقودة فى
الخطوط الثبلثة تساوى  476 MWطبقا لممعادلة :

476MW

)3 23000 2 ) (0.001 100

3

3 I2 R

3

PLoss

أى أننا فقدنا فى خطوط النقؿ ما يقرب مف  %20مف الطاقة المولدة  ،بينما إذا تـ استخداـ المحوؿ فتصبح القدرة المفقودة
عبر النقؿ فى الخطوط الثبلثة تساوى أقؿ مف  .1 MWوىذا يعطى مؤشر آخر عمى أىمية استخداـ المحوالت فى الشبكة
الكيربية.
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 -2خفض قيمة اليبوط فى الجيد

الميزة الثانية المترتبة عمى خفض قيمة التيار عبر خطوط النقؿ ىى خفض قيمة اليبوط فى الجيد  ،فمعموـ أف الجيد عند

نقطة الوصوؿ  Receiving pointيساوى جيد الػ ػ ػ  Sending Voltageمطروحا منو ال ػ ػ  Voltage dropوقيمتو تساوى
رياضيا (  - )I . Xوذلؾ بإىماؿ قيمة المقاومة  - Rومف ثـ فكمما زاد التيار المار فى الخط كمما زادت نسبة اليبوط فى
الجيد .
 -3تقميل تكمفة خطوط النقل وأبراج القوى الكيربية

الميزة الثالثة المترتبة عمى خفض قيمة التيار المنقوؿ ىى است خداـ موصبلت عددىا أقؿ  ،وىذا يعنى تكمفة أقؿ فى سعر

الموصبلت  ،وفى أحجاـ األبراج التى تحمؿ ىذه الموصبلت.

المحوؿ كما ذكرنا ىو جياز ميمتو األساسية رفع أو خفض قيمة الجيد الداخؿ عميو  ،ومف ثـ سينخفض أو يرتفع التيار
الخارج منو  ،واذا فرضنا أف الػ ػ  Lossesفى المحوؿ ميممة (كفاءة المحوؿ عادة تدور حوؿ  )%99و بفرض أف معامؿ
القدرة )  (cos Ø =1فيذا يعنى تقريبا أف :
Power =Vin x Iin = Vout x Iout
فيؿ يعنى ذلؾ أنو إذا كاف لدينا مثبل محوؿ  100 kVAفإنو مف الممكف أف توصؿ عميو أي جيد فيعطيؾ أي تيار طالما أف
حاصؿ ضربيا معا سيساوي kVA 100؟
بالطبع ىذا الكبلـ صحيح نظريا فقط .أما عمميا فعميؾ أف تمتزـ بقيمتي  ، VRATEDو قيمة الػ ػ  Iratedألنؾ لو وضعت جيد فى
ال ػ  Primaryقدره  100 Vفإنؾ نظريا ستحصؿ عمى تيار قدرة  1 kAوىذا يستمزـ أف يكوف مقطع الموصبلت المستخدمة
فى صناعة ممؼ االبتدائى قادرة عمى تحمؿ ىذا التيار وىذا مستحيؿ  ،ولذا فالمفاىيـ النظرية ال تطبؽ ىنا عمميا بشكؿ مثالي
أو نموذجي.

المحوؿ الكيربي في أبسط صوره كما فى الشكؿ  3-ىو عبارة عف قمب حديدي ( )Iron Coreممفوؼ عمى جانبيو ممفيف ،
األوؿ يسمى بال ػ ػ ػ
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) ، (Primary windingوىو الممؼ المتصؿ بمصدر الطاقة  ،ويتكوف مف عدد مف المفات  ، NP Turnsبينما يتصؿ الثاني
بالحمؿ المراد نقؿ الطاقة إليو ويسمى ال ػ ػ  ، Secondary Windingويتكوف مف عدد آخر مف المفات ، NS Turns
واالتصاؿ بالحمؿ يمكف أف يكوف مباشرة عمى أطراؼ الثانوى  ،أو مف خبلؿ خطوط نقؿ.

شكل  : 3-المحول فى أبسط صورة
ومف ثـ يمكف أف نقوؿ أف العنصريف األساسييف في تركيب المحوؿ ىما القمب الحديدي  ، Coreوالممفات .windings
أما العنصر األوؿ ( )Coreفيصنع مف مواد حديدية ليا خواص مغناطيسية جيدة  .ويوجد أسموباف فى الصناعة لتصنيع
القمب  ،ىما ال ػ ػ  ، Core typeواإلسموب اآلخر ىو الػ ػ  ، Shell typeكما فى الشكؿ . 4-عمما بأف كؿ نوع منيما يمكف
أف يستخدـ مع محوالت الػ ػ  ، )1-Φ( Single phaseأو محوالت ال ػ ػ  ، )3-Φ( Three phaseكما سيتـ شرحو تفصيبل
فى الجزء األوؿ مف الفصؿ الرابع.

شكؿ : 4-نوعى القمب فى المحوالت األحادية
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أما العنصر الثاني في المحوالت الكيربية وىو الػ ػ ػ  windingsفيي تصنع مف موصبلت كيربية جيدة التوصيؿ (غالبا
النحاس) ذات مقاطع تتناسب وشدة التيار الذى ستحممو  ،وتمؼ حوؿ القمب الحديدي بأشكاؿ متنوعة  ،وتكوف ىذه windings
معزولة عف بعضيا البعض  ،ومعزولة أيضا عف القمب الحديدي  ، coreبؿ أف الطبقات المختمفة في الػ ػ ػ ػ  windingالواحد
تكوف أيضا معزولة عف بعضيا  ،كما سيتـ دراستو تفصيبل الحقا فى الجزء الثانى مف الفصؿ الرابع.

لممحوالت أنواع متعددة مف حيث الحجـ و الوظيفة و الشكؿ و غيره  .و يمكف تقسيـ المحوالت الكيربائية إلى تصنيفات
متعددة  ،منيا عمى سبيؿ المثاؿ التصنيؼ حسب مجاؿ االستخداـ  .وىذه قائمة ببعض االستخدامات األكثر شيوعا:

التصنيؼ حسب مجاؿ االستخداـ :
Power Tr. for Transmission networks,
Distribution Tr. For distribution networks,
Power supply,
Impedance matching,
;Circuit isolation
Rectifier,
Arc furnace.
وتتفاوت أحجاـ وأوزاف المحوالت أيضا بشدة  ،فالنوع األوؿ في المجموعة السابقة يمكف أف تصؿ أبعاده إلي  10أمتار سواء
في الطوؿ أو العرض أو االرتفاع  ،أما وزن و فيقاس بعشرات األطناف  ،بينما يصؿ الحجـ في النوع الثالث مف نفس المجموعة
إلى عدة سنتيمترات  ،والوزف ال يتجاوز عشرات الجرامات  ،فشاحف التمفوف المحموؿ مثبل ليس إال محوؿ صغير مف النوع
الثالث والذي يتميز باستخدامو فى تطبيقات الجيد المنخفض.
و فى ىذا الكتاب سيكوف التركيز عمى النوعيف األوؿ والثاني فقط والتى تسمى بمحوالت القوى والتوزيع (وىما فى الواقع يمكف
أف يعتب ار نوعا واحدا كما سنرى)  .وىذاف النوعاف ليما تصنيفاتيما المتعددة أيضا والتي منيا:

التصنيؼ حسب عدد ال ػ  Phasesػ
a. Single-phase
b. 3-phase Transformers

التصنيؼ حسب طريقة التبريد
)a. Self-air–cooled (dry type
)b. Air-blast–cooled (dry type
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c. Liquid-immersed, self-cooled
d. Oil-immersed, combination self-cooled and air-blast
e. Oil-immersed, water-cooled
f. Oil-immersed, forced-oil–cooled
g. Oil-immersed, combination self-cooled and water-cooled
مع مبلحظة أف التبريد بالماء يقصد بو تبريد األجزاء الخارجية فقط وذلؾ عقب حدوث قصر شديد فى الممفات أو فى القمب .

التصنيؼ حسب نسبة التحويؿ
Step-up,
المحول الرافع للجهد الخافض للتيار
المحول الخافض للجهد الرافع للتيار Step-down,

التصنيؼ حسب تردد التشغيؿ:

”1. Very low frequency Transformer “Power and Distribution Tr.
2. High frequency Transformer
3. Intermitted frequency Transformer
4. Very High frequency Transformer,

األنواع الثبلثة األخيرة تستخدـ فى أجيزة األتصاالت و أجيزة التحكـ و مصادر التغذية األلكترونية  ،و ىى تمتاز بصغر
حجميا نظ ار ألف قموبيا تصنع مف مواد أخؼ كثافة مف الحديد و ذات نفاذية مغناطيسية  Permeabilityعالية.
وح تى داخؿ النوع الواحد فى التصنيفات السابقة يمكف أف تجد ىناؾ تصنيفات إضافية  ،فعمى سبيؿ المثاؿ المحوالت الثبلثية
األوجو  3-phase Transformersيمكف تصنيفيا حسب طريقة توصيؿ الممفات الثبلثية فى كؿ جانب مف جانبي المحوؿ
 ،فيمكف أف تكوف عمى شكؿ  Delta, Star, Zigzag,إلخ كما سيتـ دراستو تفصيميا.
كما أف القمب الحديدى  Coreيمكف أف يصنؼ إما  Core Typeأو  . Shell Typeوكذلؾ فإف ممفات الػ ػ Secondary

يمكف أف تكوف ممؼ ذو مأخذ واحد  Single Output Voltageأو يكوف ممؼ واحد متعدد المآخذ  ، Multi outputوربما
يكوف ىناؾ أيضا أكثر مف ممؼ فى الثانوى  . Tertiary Windingوالخبلصة أف ىناؾ تصنيفات تفصيمية عديدة لممحوالت.
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مجاؿ استخداـ محوالت القوى التى ىى محؿ الدراسة فى ىذا الكتاب متنوعة حتى داخؿ محطة القوى الكيربية الواحدة  ،فداخؿ
محطة التوليد غرب القاىرة مثبل سنجد ىناؾ المحوالت المتصمة مباشرة بالمولدات لرفع الجيد قبؿ الدخوؿ عمى شبكة النقؿ
والمعروفة ب ػ  ، Generator Step up TRوىى محوالت زيتية تقدر قدرة المحوؿ الواحد ب ػ  ، 400 MVAوترفع الجيد مف
 20 kVإلى  ، 220 kVوىذا المحوؿ مزود بثبلث مضخات لتحريؾ الزيت  -ورابعة احتياطية – تعمؿ إذا وصمت درجة
الح اررة ألوؿ  ، Set pointفإذا تجاوزت الح اررة الػ ػ  Set pointالثانية فستقوـ  37مروحة مركبة عمى الريدياتر بالعمؿ
أتوماتيكيا.
ثـ ىناؾ الػ ػ  Unit Auxiliary Trوىو محوؿ بقدرة  32 MVAيخفض جيد التوليد مف  20 kVفى ممفو االبتدائى إلى
حوالي 6.3 kVفى ممفيف لمثانوى مركبيف فيو قدرة كؿ واحد منيما  ، 16 MVAبغرض تشغيؿ المعدات الخاصة بوحدة التوليد
والتي تعمؿ عمى ىذا الجيد .وىو مزود بأربعة مراوح.
وىناؾ نوع ثالث وىو ال ػ  ، Start Up TRوىو محوؿ بقدرة  50 MVAوجيد  220 kVفى االبتدائى  ،ولو ممفيف فى الثانوى
قدرة كؿ واحد منيما  25 MVAوبجيد  ، 6.3 kVوىو مزود بثمانية مراوح .وىذا المحوؿ متصؿ مباشرة بالشبكة الموحدة  ،و
يمكف مف خبللو الحصوؿ عمى تغذية األحماؿ الكيربية لممحطة فى حالة حدوث فصؿ لممولد أو فى حالة الػ ػ . Start Up
وىناؾ محوؿ الطوارئ  Emergency Trالذى يستخدـ فى حاالت الػ ػ  ، Black-outحيث تحتاج جميع محطات التوليد
لمصدر أولي لتشغيؿ التربينات تمييدا إلعادة التشغيؿ  ،و ىذا المصدر غالبا يكوف مولد ديزؿ ضخـ موجود في واحدة مف
المحطات الرئيسية التي تنقؿ طاقتيا إلى الشبكة العامة  ،مع ضرورة فصؿ كافة األحماؿ األخرى باستثناء األجزاء الميكانيكية
فى المحطات األخرى التي ستحصؿ عمى الطاقة البلزمة ليا إلعادة التشغيؿ مف خبلؿ محوؿ ال ػ  .Start Up Trوفى محطة
غرب يوجد محوؿ طوارئ بقدرة  40 MVAوجيد ابتدائى  11.5 KVوىو جيد المولد الديزؿ الموجود  ،ويخفضو إلى 6.3
 kVفى ممفيف بالثانوى قدرة كؿ واحد منيما  . 20 MVAوىو مزود بستة مراوح.
أما خارج محطات التوليد فاالستخداـ األساسي ىو فى محطات التحويؿ  Substationsومحطات التوزيع  Distributorsأو
الموزعات  .و ىذه األنواع جميعا ال تختمؼ عف بعضيا سوى فى الحجـ و الوظيفة  ،أما التركيب الداخمي ليا فمتشابو تماما

تقريبا.

الفرؽ االساسي ىو أف محوؿ التوزيع يعمؿ عمى أحماؿ مختمفة  ،ومف الممكف أف يعمؿ لمدة كبيرة عند البلحمؿ  ،أما محوؿ
القدرة فيو يعمؿ عند الحمؿ الكامؿ بصفة مستمرة  ،و ناد ار ما يعمؿ عند أحماؿ نسبتيا أقؿ مف  % 60مف الحمؿ الكامؿ ،
لذا يراعى عند التصميـ أف تكوف مفاقيد البلحمؿ فى محوؿ التوزيع أقؿ ما يمكف.
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ويمكف أف نقوؿ أف الفرؽ األبرز بينيما ىو في الحجـ والقدرة المنقولة عبر أي منيما  ،لكف فيما سوى ذلؾ فالتركيب الداخمي
واحد  .ومواصفات الػ ػ  IECمثبل ال تفرؽ بينيما و تعتبر أف اإلسميف مترادفيف ومف ثـ فعند الحديث عف التركيب والتبريد
واالختبارات والصيانة فالكبلـ ينطبؽ عمى النوعيف دوف تفرقة .
إال أف بعض المراجع تعتبر أف المحوالت ذات قدرة أقؿ مف  500 kVAىي محوالت توزيع  ،والمحوالت ذات القدرة األعمى مف
ذلؾ ىي محوالت قوى .وفى التصنيؼ األمريكي يسمى الجميع  ، power transformersثـ يتـ تصنيؼ محوالت القوى إلى
ثبلث مجموعات حسب القدرة المقننة :
1. Small power transformers: 500 kVA to 7500 kVA

2. Medium power transformers: 7500 kVA to 100 MVA
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3. Large power transformers: 100 MVA and above.

وفى ىذا الكتاب لف نفرؽ بيف النوعيف  ،وسنعتمد أف كممة "محوؿ" نقصد بيا محوؿ قوى أو محوؿ توزيع دوف تفرقة.

أحد تعريفات المحوؿ تقوؿ أف " :المحوؿ الكيربائي عبارة عف آلة كيربية إستاتيكية ( غير متحركة ) وظيفتو تحويؿ تيار متردد
ذو

فولتية

معينة

إلى

تيار

متردد

ّاخر

بفولتية

أخرى

والقياـ بنقؿ الطاقة الكيربائية مف أماكف توليدىا الى أماكف استيبلكو".

(أعمى

أو

أقؿ

)

مع

ثبات

القدرة

والتردد

ويمكف أيضا تعريفو بأنو " آلة كيربية  Electric Machineقادر عمى تحويؿ القدرة الكيربية الداخمة إليو بجيد ما إلى قدرة
كيربية تخرج منو بجيد مختمؼ سواء بالزيادة أو النقصاف".
ورغـ أف مصطمح  Electric Machineدائما ينصرؼ إلى المولدات والمحركات بأنواعيا  ،إال أف المحوؿ يعتبر نوع مف أنواع
اآلالت الكيربية ألف القوانيف التى تحكـ عمؿ المحركات والمولدات والمحوالت واحدة  ،وىى قوانيف الكيرومغناطيسية .
والفرؽ الوحيد بيف المحركات والمولدات مف جانب وبيف المحوالت مف جانب آخر ىو أف المحركات والمولدات تدور بينما

المحوالت آلة كيربية ساكنة ال تدور  ،وفيما سوى ذلؾ فكميـ يخضعوف لقوانيف الكيرومغناطيسية كما سنرى  ،وىذا يفسر لؾ

لماذا دائما تجد المراجع الكبرى لآلالت الكيربية تحتوى عمى فصوؿ خاصة بالمحوالت الكيربية  ،فالجميع ينتموف إلى عائمة
واحدة .

15

انمرجع في محوالت انقوى انكهربية – أ.د محمود جيالني

الباب األول

األضاضٔات العام٘ للنخْالت
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الفصل األول

مبادئ الكورومغناطيصية
 1- 1الكْاعد األضاضٔ٘ للنغياطٔطٔ٘
يحسف قبؿ الدخوؿ في تفاصيؿ دراسة المحوالت أف نراجع بعض قواعد وقوانيف المغناطيسية .

ينتج عف وجود مغناطيس عادى ( ) Magnetفى مكاف ما وجود ما يعرؼ بمنطقة المجاؿ المغناطيسي  ،وىى المنطقة التى
يظير فييا ما يعرؼ بخطوط الفيض ( ، ) Flux linesوىى الخطوط التى تمر مف القطب الشمالى إلى القطب الجنوبى
لممغناطيس  ،و يمكف أف نشعر بيا ونرى اتجاىيا إذا وضعنا برادة حديد بالقرب مف مغناطيس كما فى الشكؿ .1-1

شكؿ  : 1-1المجاؿ المغناطيسي

أثبت فارادى أف أي تيار متردد يمر فى سمؾ كيربي فإنو ينشأ حولو مجاؿ مغناطيسي يشبو تماما المجاؿ المغناطيسي الذى
ينشأ حوؿ مغناطيس عادى  ،ويكوف اتجاه ىذا المجاؿ المغناطيسي محددا حسب قاعدة فميمنج لميد اليمني  ،كما فى الشكؿ
 . 2-1ومف ىنا ظير مصطمح الكيرومغناطبسية  ،ويعنى أف الكيرباء و المغناطيس ليما عبلقات وتأثيرات متبادلة
ومتشابية.
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شكؿ  : 2-1المجاؿ المغناطيسي المصاحب لمتيار الكيربي
ولمحصوؿ عمى مجاؿ مغناطيسي قوى فإنو مف المستحيؿ الح صوؿ عميو مف قطع المغناطيس الحديدية  ،ولذا فقد استفدنا مف
الحقيقية السابقة  -وىى أف التيار المار فى سمؾ يصاحبو مجاؿ مغناطيسي – وطبقنا نفس المبدأ فى الممفات  ،حيث يكوف
اتجاه التيار موحدا فى كؿ المفات  ، turnsومف ثـ ينشأ عنو مجاؿ مغناطيسي قوى  ،وىو بالطبع أقوى مف المجاؿ الناشئ
مف سمؾ أو سمكيف .وىذا ما يحدث فى المحوؿ حيث يمؼ ال ػ  Coilحوؿ ذراع القمب الحديدى فينشأ مجاؿ مغناطيسي قوى
(بالموف األزرؽ) فى القمب الحديدى كما فى الشكؿ  3-1الذى يمثؿ مقطع طولى فى القمب الحديدى فى المحوؿ.

شكؿ  : 3-1المجاؿ المغناطيسي داخؿ القمب
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وضع العمماء بعد ذلؾ عدة قوانيف وعبلقات تحكـ عمؿ ىذا المجاؿ المغناطيسي الناشئ بسبب مرور تيار كيربى  ،منيا أنو
إذا مر تيار كيربي  Iفى ممؼ عدد لفاتو  Nفستنشأ قوة دافعة مغناطيسية  Magneto Motive Force, MMFقيمتيا تقدر
بال ػ ، Ampere-Turn
MMF = N.I
وىذه القوة الدافعة ىى التى تدفع خطوط الفيض فى القمب الحديدي كما فى الشكؿ . 4-1

شكؿ  : 4-1القوة الدافعة لمفيض
وكمما كانت المسافة  Lالتى تدفع بيا الػ ػ  MMFخطوط الفيض قصيرة كمما كانت شدة المجاؿ  Field Intensity, Hأكبر ،
ويعبر عف ذلؾ بالمعادلة

NI
l

MMF
l

H

والقانوف السابؽ يوضح العبلقة بيف قيمة شدة ىذا المجاؿ المغناطيسي  ، Field Strength, Hوشدة التيار  ، Iالمار فى عدد
مف المفات  Nخبلؿ مسار طولو  ، Lويمكف وضعو عمى الصورة:
N.I = H.L

الفيض المغناطيسي ( ) يقاس بوحدة تسمى ال ػ ( ، )Webberواذا عبر الفيض خبلؿ مساحة مقطع ( Aمقاسة بالمتر) فإف
كثافة الفيض  ( Bتقاس بوحدة تسمى  ) Teslaو تحسب مف المعادلة
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=B
وترتبط قيمة كثافة الفيض  Bبقيمة شدة المجاؿ  Hحسب العبلقة:

B= µ H
مؤشر عمى
ا
حيث  µىو معامؿ النفاذية المغناطيسية  Permeabilityلممادة التى يمر بيا الفيض  ،وارتفاع قيمتيا يعتبر

انخفاض ممانعة المادة لمرور المجاؿ المغناطيسي خبلليا  ،فنفاذية اليواء مثبل  µ0قيمتيا تساوى 10 7 Wb / AT . m

4

 ،بينما نفاذية بعض أنواع الحديد تصؿ إلى سبعة أمثاؿ ىذه القيمة.

ممانعة المادة لمرور الفيض تسمى بالػ ػ  ، Reluctanceوتتوقؼ ليس فقط عمى نوع المادة ولكف عمى مساحة مقطعيا ، A
وطوليا  ، lطبقا لمعبلقة

l
A
حيث  µىو معامؿ النفاذية المغناطيسية  ، Permeabilityوىى بذلؾ تتشابو مع مفيوـ المقاومة فى الدوائر الكيربية.

يمكف تعميـ مبدأ التشابو بيف الدوائر الكيربية والمغناطيسية إذا اعتبرنا أف القوة الدافعة المغناطيسية الػ ػ  MMFتشبو القوة

الدافعة الكيربية  ، EMFوالفيض يشبو التيار  ،والممانعة تشبو المقاومة .وستجد أف ىناؾ فعبل تشابو بيف العبلقات فى كؿ
مجاؿ

Magnetic
Electric

N .I
V
R
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: فى أى ممؼ) مف العبلقةN  (لكؿ لفة مف عدد المفاتInduced Voltage تحسب قيمة الجيد الناشئ بالحث المغناطيسى

where
k is a constant,
m

is the maximum value of total flux in Webbers linking that turn and

f is the supply frequency in hertz.
.وىذا يعني أف الجيد الناشئ يتناسب طرديا مع التردد والفيض
 تكوف قيمة الجيد الناشئsinusoidal induced Voltage وفي حالة الػ ػ

حيث

a

Core مساحة مقطع الػ

f

التردد

N
B

عدد المفات

قيمة كثافة الفيض العظمي
ومنيا نحسب

where
E/N = volts per turn, which is the same in both windings
Bm= maximum value of flux density in the Core, tesla
A = net cross-sectional area of the Core, mm2
f = frequency of supply, Hz
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الجيد أو التيار أو الفيض الناشئ بالحث يتأثر اتجاىيا بقاعدة معروفة ىى قاعدة لنز  Lenz ruleوممخصيا إف الجيد
/التيار /الفيض الناشئ بالحث يحاوؿ دائماً معاوقة السبب الذى أنشأه.

 2- 1املبادئ احلانن٘ لعنل احملْالت
فكرة عمؿ المحوالت مبنية عمى قوانيف فارادى لمكيرومغناطيسية  ،فعند مرور تيار متردد  ACفي الممفات االبتدائية Primary
 windingفإف مجاال مغناطيسيا ( )magnetic fieldمترددا ينشأ بالتبعية (قانوف فارادى األوؿ).
والسبب فى نشوء ىذا المجاؿ ىو حركة الشحنات الكيربية سواء كانت ىذه الشحنات نتيجة حركة االلكترونات حوؿ الذرات كما
فى المغناطيس الدائـ  ،أو كانت نتيجة حركة الشحنات فى التيار الكيربي كما فى المغناطيس الكيربى فى الشكؿ ، 5-1

وفي كؿ ا ألحواؿ يمكف أف نقوؿ أف المجاؿ المغناطيسي فى مكاف ما ناشئ عف حركة شحنات كيربية مجاورة.

شكؿ  : 5-1نشأة المجاؿ المغناطيسي بسبب التيار الكيربي
والمجاؿ المغناطيسي المتردد ينشأ عنو مرور خطوط الفيض ذات قوة متغيرة بالقمب الحديدي لممحوؿ  ،فتقطع ىذه الخطوط
ممفات الػ ػ ػ ػ ) ، )secondary windingومف ثـ ينشأ فى ممفات الثانوي جيدا كيربيا وذلؾ حسب قانوف فاردى الثاني (قانوف
الحث  . )Inductionأي أف المجاؿ المغناطيسي الناشئ مف الممؼ االبتدائي يتسبب في توليد جيد في الممؼ الثانوي عف
طريؽ ما يسمى بالحث الكيرومغناطيسي ( ، )electro-magnetic inductionحيث يتسبب المجاؿ المغناطيسي المتغير
فى تحريؾ الشحنات فى ممؼ الثانوى كما فى الشكؿ  . 6-1تذكر أف التيار الكيربي ليس إال شحنات كيربية متحركة.
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شكؿ  : 6-1المجاؿ المتغير ينشأ جيدا فى الثانوى

الحظ فى الشكؿ  7-1أف ىناؾ جيد يظير فى الممؼ الثانوى فقط إذا كاف لدينا مجاؿ متغير (متزايد أو متناقص)  ،أما إذا
ثبتت قيمة الفيض فسيكوف الجيد فى الممؼ الثانوى يساوى صفر .

شكؿ  : 7-1المجاؿ المتغير ثـ الثابت وتأثيرىما
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ومف أجؿ ىذا فإننا نحتاج إلى جيد متردد فى الممؼ االبتدائى (وىذا ىو السبب فى أننا نستخدـ دائما الػ ػ Sinusoidal wave
) لنحصؿ عمى مثيمو فى الممؼ الثانوى كما فى الشكؿ  . 8-1وىذا أيضا ىو السبب فى أف المحوؿ اليصمح لمتعامؿ مع ال ػ
. DC Voltage

شكؿ  : 8-1المجاؿ الجيبى

عند تمرير تيار كيربى متردد فى ممؼ فسوؼ ينشا عنو فيض  ،ىذا الفيض إذا قطع ممفا آخر مجاور لو فسيولد فيو جيدا
كيربيا يتناسب حسب عدد المفات فى كبل الممفيف.

E1
E2

N1
N2
وىو ما يعرؼ بال ػ . Transformer action
ويمكن تمخيص ما سبق حتى اآلن فى النقاط التالية:

 -1الجيد الكيربى يتسبب فى تحريؾ االلكترونات.
 -2تحرؾ اإللكترونات يعنى مرور تيار.
 -3التيار الكيربى فى سمؾ يولد مجاؿ مغناطيسي حوؿ السمؾ .electro-magnetism
 -4لؼ السمؾ عمى شكؿ ممؼ يزيد مف قوة المجاؿ.
 -5الفيض المغناطيسي يمر بسيولة فى المواد الحديدية أكثر مف اليواء.
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 -6المجاؿ المغناطيسي المتردد يولد جيدا فى الممفات المجاورة وذلؾ بالحث . magnetic Induction
 -7المحوؿ يعتمد فى وجود مجاؿ مغناطيسي متردد.

 3- 1أضٝل٘ ٍام٘ لفَه احملْل
فى ىذا الجزء وحتى نياية ىذا الفصؿ سندرس المحوؿ كما لو أنو معدوـ الػ ػ  Lossأى أنو نموذجى فى كؿ شئ  ،وىذا بالطبع
شئ غير عممى  ،لكنو تقريب مقبوؿ  ،ومفيد لفيـ عمؿ المحوالت بطريقة سيمة السيما أف كفاءة المحوالت عمميا تتراوح حوؿ
 ، %99-98وىذا يعنى أف ما نقولو ىنا قريب بدرجة كبيرة مف الواقع  .وسنطرح ىنا بعض التساؤالت اليامة لفيـ المحوؿ:

إف عدد المفات ليست العنصر الوحيد المتحكـ فى قيمة الجيد المتولد بالحث فى الجانب الثانوى  ،فيناؾ أيضا درجة االرتباط
المغناطيسى بيف الممفيف  ، Magnetic couplingحيث ترتفع قيمة الجيد المتولد فى الثانوى بالحث كمما كاف الػ ػ Coupling
بيف الممفيف أكبر  ،وىذا يتـ بطريقتيف :
 -1بزيادة تقارب الممفيف بدرجة أكبر مف بعضيما
 -2أو بوضع قمب حديدى بينيما بدال مف اليواء.
ويمكف عمميا إثبات الحقيقتيف السابقتيف  ،ففى المعمؿ يمكف أف نصنع  Air-core Transformerمكوف مف:
ممؼ إبتدائى (بالموف األخضر فى الشكؿ  ) 9-1ويمثمو ال ػ Signal

العموية فى جياز راسـ الموجات

 Oscilloscopeفى نفس الشكؿ.
ممؼ ثانوى (األحمر) ويمثمو ال ػ  Signalالسفمية فى جياز راسـ الموجات . Oscilloscope
الحظ فى الصورة اليمنى أف قيمة الجيد المتولد فى الثانوى صغير جدا كما ىو واضح فى راسـ الموجات ألف الممفيف
متباعديف وبينيما ىواء  ،لكف إذا كاف الممفيف متداخميف كما فى الصورة اليسرى فإف الجيد المتولد فى الثانوى يزيد.
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شكؿ  : 9 -1تأثير ت داخؿ الممفيف وتجاورىما عمى قيمة الجيد الناشئ
ويمكف إثبات الحقيقة الثانية ( تأثير القمب المغناطيسي ) بتجربة بسيطة كما فى الشكؿ  ، 10-1حيث نوصؿ مصباح صغير
عمى أطراؼ ممؼ الثانوى ونبلحظ مدى شدة إضاءتو إذا كاف الممفيف عمى مسافة واحدة وبينيما ىواء كما فى الصورة اليسرى ،
أو إذا وجد قمب حديدى بينيما كما فى الصورة اليمنى  ،فسيزداد سطوع المصباح  ،مما يدؿ عمى زيادة الجيد المتولد بالحث
فى الجانب الثانوى رغـ ثبات عدد المفات والمسافة فى الحالتيف.

شكؿ  : 11-1تأثير تقارب الممفيف عمى درجة انارة المصباح
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في الشكؿ  11-1نموذج لمحوؿ بسيط مف النوع ( )1-Φيحتوي عمى عدد مف المفات  N1في الممؼ االبتدائي وعدد  N2في
الممؼ الثانوي .ويطمؽ أيضا عمى ىذا الوضع بحالة الػ ػ ػ  No-loadألنو الحمؿ مفصوؿ وغير متصؿ بالمحوؿ.

شكؿ  : 11-1الدائرة المكافئة البسيطة لمحوؿ نموذجى
عند توصيؿ جيد المصدر االبتدائي ( )V1بالممؼ األوؿ (االبتدائي)  ،فإف تيا ار صغير  i0يسحب مف المصدر ( تذكر أف

الحمؿ في الجانب الثانوي مفتوح وغير متصؿ )  ،وىذا التيار الصغير يسمى ( ، )excitation currentوقد جاءت ىذه

التسمية ألف التيار يقوـ باستثارة  exciteالممؼ االبتدائي لينشأ الفيض المغناطيسي ( Φ1ىذا الفيض سينشأ فيض أخر فى
الثانوى ثـ يمر فى القمب محصمة الفيضيف والتى يرمز ليا بػ ػ  Φmفى الشكؿ . ) 11-1

وفي المحوالت النموذجية ( ideal transformerالتي ال نفترض بياوجود أي  )lossفإف الفيض بالكامؿ سيمر في القمب
الحديدي دوف أف يتشتت ىنا أو ىناؾ  ،حتى يقطع الممؼ الموجود فى الجانب الثانوي  ،فينشأ فيو قوة دافعة كيربية ثانية e2
قيمتيا تساوى

لكف لماذا يسحب الممؼ االبتدائي تيا ًار صغي ًار بالرغـ أف جيد المصدر موضوع كمو عمى الممؼ  ،وىذا الممؼ ليس إال
سمؾ نحاس أي أف مقاومتو صغيرة جداً ؟ فالمفروض أف يمر تيار كبير وليس تيار صغير ؟؟
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والجواب أف الفيض المغناطيسي  Φmالذي ذكرنا أنو يمر بالقمب الحديدي ويقطع ممفات الثانوي  ،ىذا الفيض يقطع أيضا كما
ذكرنا ممفات االبتدائي وينشأ فيو جيداً ( e1ىذا مختمؼ عف جيد المصدر  ، ) Vقيمتو تتناسب مع عدد الممفات

وىي قيمة تكاد تساوي قيمة الجيد األصمي  ،أي أف :

VP

EP

or
e

v

وىذا الجيد  e1الناشئ بالػ  inductionيعاكس الجيد األصمي لممصدر  ( V1حسب قاعدة لنز المعروفة ) ويتسبب في جعؿ
 Applied voltageالفعمي الموجود عمى الممؼ االبتدائي ال يساوي  V1بؿ يساوي ( )V1-e1ومف ثـ تكوف قيمة excitation
 currentالتي تمر في الممؼ االبتدائي صغيرة.
وبما أف الجيد الناشئ بالحث  e1يعاكس الجيد األصمي لممصدر  V1كما ذكرنا فإنو يسمي  back emfوأحيانا يسمى
 Counter e.m.fأي القوة الدافعة الكيربية العكسية.

ممحوظة:
ومف المعادلتيف السابقتيف يمكف أف تصؿ إلى القاعدة المعروفة

لكف الحظ أنو لكي تكوف المعادلة السابقة صحيحة فإف الػ  Voltagesالمستخدمة ىي الػ  ، induced voltagesأى  e1و
 ، e2وليس  V1و . V2

عند توصيؿ حمؿ كيربي Adding a load

( مقاومة مثبلً ) في الجانب الثانوي لممحوؿ  ،فإف الجيد  e2الموجود في

الجانب الثانوي يتسبب في مرور تيار  I2يمر في الحمؿ وفى ممؼ المحوؿ الثانوى ( نظرياً يكوف الجيد  V2 = e2وذلؾ فى

حالة المحوالت ال ػ  ideal Tr.فقط ) ىذا التيار الجديد  I2ينشأ ىو اآلخر فيضا مغناطيسياً جديداً  Φ2معاكساً لمفيض الذي

أنشأه تيار  ( I0 ، magnetizationطبقاً لقاعدة لنز فإف التيار الناشئ بالحث يحا وؿ دائماً معاوقة المسبب الذي أنشأه ) ومف
ثـ يصبح الفيض المحصؿ  Resultant fluxىو
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1

2

m

وىو الفيض المحصؿ الذي يقطع الممفيف بالفعؿ  ،ولذا ظير فى الشكؿ  11-1ولـ يظير غيره.
اآلف أصبح الفيض الذي يقطع  N1ىو  Φmوليس  ، Φ1وىو كما ذكرنا أقؿ في القيمة مف  ،Φ1ومف ثـ فإف الجيد الناشئ
بالحث في  N1وىو  e1تصبح قيمتو أقؿ مف القيمة السابقة  ،وىذا يعني أف ( )V1-e1سترتفع قيمتيا  ،ومف ثـ ترتفع قيمة
التيار  ، I1وىكذا كمما زاد التيار في الثانوي زاد التيار في االبتدائي  .الحظ أف قيمة تيار ال ػ  I0 ، magnetizationلف تتغير ،
وانما الذى سيتغير فقط ىو التيار المسحوب مف المصدر

. I1

ىذا السؤاؿ يمكف أف نجاوب عميو بالرسـ التخطيطى فى الشكؿ  . 12-1ففى الحالة األولى (الشكؿ األيسر) فرضنا أف المحوؿ
غير متصؿ بأى حمؿ  ،ومف ثـ فإنو يسحب مف المصدر فقط تيار الػ ػ  magnetizationالكافى ليمرر الفيض المرسوـ بالموف

األزرؽ.

وعند وضع حمؿ فى الثانوى  -كما فى الشكؿ األيمف  -فإف مرور تيار  I2ينشأ فيضا عكسيا حسب قاعدة لنز وىو الفيض
المرسوـ بالموف األحمر فى الشكؿ.

شكؿ  : 12-1الفيض الناشئ نتيجة التيارات فى االبتدائى والثانوى
ىذا الفيض الجديد يجعؿ الػ ػ  e1كما ذكرنا تقؿ عف  V1فيزداد التيار المسحوب مف المصدر بنفس قدر التيار الذى مر فى
الحمؿ  ،وىذا التيار الجديد اإلضافى ينشأ فيضا بالموف األخضر كما فى الشكؿ األيمف فى الشكؿ  . 13-1وحسب قاعدة لنز

فإنو يعاكس منشؤه ولذا فيو عكس الفيض األحمر وي ساويو  ،ومف ثـ فقد وصمنا لمنتيجة النيائية وىى أف زيادة الحمؿ (التيار)
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ال تؤدى لزيادة الفيض فى القمب بؿ تظؿ قيمتو ثابتة (ىذا فى المحوالت الػ ػ  ) Idealوسيختمؼ الوضع قميبل فى المحوالت
الحقيقية.

شكؿ  : 13-1الفيض المحصؿ

 4- 1خالص٘ مسات احملْل الينْذجٕ
الدائرة المكافئة لمحوؿ نموذجي  idealمرسومة فى الشكؿ  ، 14-1ومنو نشير إلى عدة سمات ليذا المحوؿ:

شكؿ  : 14-1محوؿ نموذجى
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 -1السمة األولى أف القدرة الداخمة لممحوؿ  VPxIPتساوي القدرة الخارجة مف لمحوؿ IS x VS

وىذا بالطبع غير حقيقي وغير عممي  ،ألف ذلؾ معناه أنو ال توجد  Lossesمطمقاً .
 -2والسمة الثانية فى المحوؿ ال ػ  Idealأف  ، Es = Vs ، EP = VPوىذا يعني أنو ال يوجد  Voltage dropنيائيا ،
وىذا أيضا غير عممي وغير واقعي .
 -3والسمة الثالثة فى ىذا المحوؿ ال ػ  Idealأف الفيض الذي ينشأ مف الػ  Primaryيقطع كمو ممفات الثانوي دوف أف
يتشتت منو أي قدر مف الػ  Fluxوىذا أيضا غير عممي  ،كما أف قيمتو ثابتة ال تتوقؼ عمى قيمة الحمؿ كما رأينا فى
الجزء السابؽ.
-4

وفى المحوؿ الػ ػ ػ  Idealتصبح الػ ػ  Turns ratioتساوى النسبة بيف جيد المصدر  ، VPوجيد الحمؿ  ،VSوىذا غير

صحيح  ،ألف النسبة الصحيحة تكوف بيف قيـ ال ػ ػ  Induced voltagesفى الجانبيف EP and ES
كؿ ىذه األمور وغيرىا ستأخذ في االعتبار عند تمثيؿ المحوؿ تمثيبلً حقيقيا في الفصؿ التالي .
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الفصل الجانى

التنجيل احلقيقي للنحوالت
Modeling Real Transformers

 1- 2اختالف احملْل احلكٔك ٙعً احملْل الينْذجٙ
قبؿ دراسة وحسابات األداء الفعمي لممحوالت (  )Real performanceمثؿ حسابات كفاءة المحوؿ  Efficiencyوحسابات
انتظاـ الجيد  Regulationوغير ذلؾ  ،فإننا نحتاج إلى تمثيؿ حقيقي  real modelلممحوؿ تراعي فيو الظروؼ الواقعية
لمتشغيؿ  ،وليس تمثيبل تقريبيا كما ىو الحاؿ فى الػ ػ Ideal Transformerالذي استخدمناه حتى اآلف  ،والذي ذكرنا عدة
أشياء في الجزء السابؽ تبعده عف أف يمثؿ المحوؿ تمثيبل صادقا  ،وىي أمور يجب أف تؤخذ في االعتبار عند عمؿ دائرة
مكافئة لممحوؿ  ، Equivalent Circuitوىو موضوع ىذا الفصؿ مف الكتاب  ،حيث نعالج بعض أىـ أوجو االختبلؼ التى
جعمت التمثيؿ السابؽ لممحوؿ  Ideal Transformerغير واقعي .

الشؾ أف ممفات ال ػ ػ ػ  primary & secondaryليما بالتأكيد مقاومة كيربية  R1 ، R2تتوقؼ قيمتيما عمى نوع الموصؿ
ومساحة مقطعو .واضافة ىاتيف المقاومتيف إلى دائرة المحوؿ النموذجي تعني :
 -1أف القدرة الداخمة تصبح بالضرورة أكبر مف القدرة الخارجة لوجود  Lossبداخؿ الممؼ خبلؿ المقاومة وىذا ىو الواقع
الفعمي.

 -2أف الجيد عمى األطراؼ  Terminal voltageال يساوى بالضرورة الجيد الناشئ بالحث داخؿ الممفات Induced
 voltageبسبب اليبوط فى الجيد والذى يساوى رياضيا ). ) I . X
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في المحوؿ النموذجي  Ideal Transformerافترضنا أف الفيض الناشئ مف الممفات االبتدائي يمر كمو في القمب الحديدي
دوف تشتت حتى يقطع الممؼ الثانوي  ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمفيض الناشئ عف مرور تيار في الممؼ الثانوي .وكؿ ىذا غير
واقعي  ،والصحيح أف مرور التيار في الممفيف ينشأ فيضا ولكف جزءاً مف كؿ فيض منيما يتسرب خارج الػ ػ  ، Coreو يسمى

بال ػ  ، leakage fluxوىذا الفيض المتسرب (

) في كؿ ممؼ يظؿ مرتبطا بالممؼ الذي أنشأه كما في الشكؿ

. 1-2

شكؿ  : 1-2الفيض المتسرب مف الممفات
وىذا الجزء المتسرب مف كبل الممفيف تتناسب قيمتو طرديا مع طوؿ المسافة بيف الممفيف  ،فكمما تباعد الممفاف عف بعضيما
كمما زاد معدؿ التسريب  ،ولذا ستجد عمميا في المحوالت أف الممفات االبتدائية توضح مباشرة فوؽ ممفات الثانوي (أو العكس)
لتقميؿ ىذا الػ ػ ػ  leakageفي الفيض.
ونتيجة ليذا التسريب فإف الجيد المتولد بالحث داخؿ الممؼ الثانوى  e2سيكوف أقؿ مف المتوقع طبقا لقانوف فاردى  ،كما أف
الجيد الذي ينشأ عمى أطراؼ الحمؿ
والنقص الحاصؿ في الجيد بيف
الشكؿ  ، 2-2وىى التى ينتج عنيا

سيكوف بالضرورة أقؿ فى القيمة مف الجيد المتولد في ،Secondary winding
نعتبره كما لو أنو ضاع خبلؿ ممؼ لو  ، leakage inductance, Lكما في
.leakage reactance،
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شكؿ  : 2-2تاثير الفيض المتسرب

فى عند توصيؿ الممؼ االبتدائي بمصدر لمجيد فإف التيار المنشئ لمفيض  , magnetizing current Ioسوؼ يمر بالمحوؿ
منتجا الفيض

في القمب الحديدي  ،ومرور ىذا الفيض في القمب الحديدي يسبب نوعيف مف أنواع الػ ػ  lossesىما :
eddy loss ,
hysteresis loss

وفي ال دائرة المكافئة لممحوؿ الحقيقي  Real Transformerنأخذ ىذيف النوعيف مف الػ ػ ػ ػ  Lossفى االعتبار  ،مف خبلؿ
عنصريف ىما عمى الترتيب

،

كما فى الشكؿ . 3-2

شكؿ  : 3-2الدائرة المكافئة لمحوؿ حقيقى
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 1-3-1-2أخذ تأثير الــــ  eddy lossفى االعتبار
طبقا لقوانيف فرادي فإف الفيض المتردد حيف يقطع موصؿ فإنو يولد فيو تيار كيربي  ،وىذا الكبلـ ينطبؽ عمى األسبلؾ
النحاسية الممثمة لمممؼ الثانوي  ،و ينطبؽ أيضا عمى القمب الحديدي .وىنا يعني أف القمب الحديدي سيمر بو تيار Induced

 Currentىو اآلخر ،ويسمى ىذا التيار بال ػ ػ. eddy current

وبالطبع فإف ىذا التيار غير مرغوب فيو  ،ويمثؿ فقد لمقدرة عمى صورة ح اررة تتولد في القمب  ،ولذا فإننا نعمؿ بشتى الطرؽ
عمى تقميؿ قيمة تيار .eddy current
ومف ىذه الطرؽ أف نجعؿ مقاومة القمب الحديدي عالية حتى نقمؿ مف قيمة التيار  ،ولجعؿ مقاومة القمب عالية فإننا نصنع
القمب مف شرائح معدنية رفيعة ومضغوطة معًا و معزولة أيضا عف بعضيا  ،ومف ثـ تصبح (

) كبيرة جدًا ألف

مساحة المقطع ) ) Aصغيرة جداً.

مع ضرورة التأكيد عمى أف الشرائح رغـ اتصاليا ببعضيا ظاىريا إال أنو فعميا ىناؾ مادة عازلة بيف كؿ شريحة والمجاورة ليا

 ،وذلؾ لضماف الحصوؿ عمى المقطع الكمي المطموب لمفيض لكف مف شرائح ليا مقطع صغير.

ولتمثيؿ ىذه ال ػ ػ  Powerالمفقودة عمى شكؿ ح اررة في القمب بأننا نضيؼ مقاومة  Rcوىي تمثؿ الػ  power lossفي القمب
الحديدي كما فى الشكؿ . 3-2

 2-3-1-2أخذ تأثير الـــ Hysteresis loss
عند مرور الفيض في القمب الحديدي فإف جزيئات القمب الحديدي تستجيب لو بدرجة ما  ،وتترتب بانتظاـ في اتجاه المجاؿ

المغناطيسي الموضوع عمييا .وعند فصؿ الدائرة الكيربية فإنو مف المفترض أف يختفي تأثير المجاؿ عمى الجزيئات  ،ولكف ىذا

صحيح فقط في ال ػ ػ .Ideal Transformer
والواقع أنو يتبقى في المادة الحديدية جزء مف المغناطيسية يسمى  residual fluxأي أننا فقدنا جزءاً مف القدرة المغناطيسية

داخؿ المادة الحديدية ىذه القدرة تسمى  . Hysteresis Lossويعبر عف ىذا المفيوـ مف خبلؿ الشكؿ ( 4-2الحظ أف

منحنى الػ ػ  B-Hىو نفسو منحنى -Io

لكف عمى مقياس مختمؼ)  .فالمنحنى بدأ فى أوؿ دورة فقط مف الصفر ثـ فى

باقى الػ ػ  Cyclesيبدأ مف نقطة رقـ  ، 1ويتزايد حتى يصؿ إلى أقصى قيمة وىى النقطة  aالتى يحدث بعدىا تشبع
 ، saturationثـ يبدأ فى التناقص  ،لكنو لما تناقصت قيمة الػ ػ ( Hتذكر أف قيمتيا تتناسب طرديا مع قيمة التيار) إلى الصفر
لـ تصؿ قيمة الػ ػ ( Bقيمتيا تتناسب طرديا مع الفيض) إلى الصفر بؿ ظمت ليا قيمة أكبر مف الصفر عند نقطة  ، bوىذه
القيمة ىى التى يعبر عنيا بأنيا الفيض المتبقى  residual fluxفى القمب بعد وصوؿ قيمة التيار المنشئ لو إلى الصفر.
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شكؿ  : 4-2منحنى الػ ػ Hysteresis
ويتـ تمثيؿ تأثير الػ ػ  Hysteresis Lossفى الدائرة المكافئة لممحوؿ الحقيقي  Real Transformerعمى شكؿ ممؼ لو
معاوقة قدرىا  Xmكما فى الشكؿ . 3-2
وىناؾ سبب ثاني لظيور ممؼ ال ػ ػ  Xmفى الدائرة المكافئة لممحوؿ الحقيقي  ،فكما نبلحظ فإف المحوؿ حتى لو كاف بدوف
صغير يمر في الممؼ االبتدائي فقط وىو الذي سميناه  ، excitation currentو ىذا
تحميؿ  no loadفإنو يسحب تيا اًر
اً

التيار الذى يسمى أيضا بالػ ػ magnetizing currentىو المسئوؿ عف نشوء الفيض  fluxومف ثـ يجب أف يكوف ىناؾ
عنصر منشأ ليذا التيار فى الدائرة المكافئة.
وىناؾ سبب ثالث لوجود الػ ػ ػ  Xmفي الدوائر المكافئة  ،وىو أنو قد لوحظ أنو في حالة وجود  sinusoidal VoltageV1عمى
أطراؼ االبتدائي فإف الفيض

يتآخر ب ػ ػ  o90عف الجيد  ، e1ولتمثيؿ ىذا التأخر الموجود عمميا في دائرة المحوؿ فإننا

نضيؼ ممؼ  Xmعمى التوازي مع  RCكما في الشكؿ . 3-2

e1 = -

تذكر أف ( :

)

بالطبع فإف تمثيؿ  Xm ، RCعمى التوازي جعؿ مف السيولة تمثيؿ تيار  Ioالمار في االبتدائي في حالة .No load
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ويمكف أف نرى اآلف أف التيار  Ioيتكوف مف جزئييف :األ وؿ ىو  Icالمار في  ، Core resistance, RCوالثاني ىو Im
المار في ال ػ ػ . Core reactance, Xmيمكف أف نرى أيضا أف ىذا التمثيؿ جعؿ قيمة تيار ال ػ magnetizing current
ثابتة وال تتغير مع تغير الحمؿ وىو ما أكدناه سابقا.

 2- 2تبطٔط الداٜسٗ املهاف٘ٝ
طالما بقى المحوؿ بممفيو االبتدائى والثانوى موجوديف فى الدائرة المكافئة فإف ىذه الدائرة ال تزاؿ تعتبر معقدة  ،ألنؾ يجب أف
توجد قيمة التيار فى دائرتيف منفصمتيف  ،وىذا يصعب حؿ أ ى مسألة .إذف يجب التخمص مف الممفيف حتى تصبح الدائرة
المكافئة متصمة ومكونة مف دائرة كيربية واحدة  .ىذه الدائرة الواحدة يتصؿ المصدر بطرفييا مف جية  ،ويتصؿ الحمؿ
بطرفييا مف الجية األخرى  ،وخط الرجوع مشترؾ  ،ويجب أف تعطى الدائرة المكافئة الجديدة نفس النتائج الخاصة بخواص
التشغيؿ األساسية لممحوؿ .

ولكى نتخمص مف الممفيف بصورة عممية يجب أف يصبح الجيد عمى طرفييما مف الجيتيف متساويا  ،بمعنى أف تصبح القوة
الدافعة الكيربية فى الممؼ الثانوي مساوية لمقوة الدافعة الكيربية لمممؼ االبتدائي  ،فيمكف عندئذ إلغاء الممفيف استنادا إلى كوف
الجيد متساوى عند نقطتى االتصاؿ  ،ومف ثـ ال يحدث تأثير عمى بقية الخواص الكيربية.
ولكف كيؼ يمكف أف تتـ ىذه المساواة؟
ىذا يحدث إذا أصبح عدد ممفات الثانوى مساويا
=

بدال مف  Tsو بشرط أف تكوف = TP

 ،وفى ىذه الحالة ستصبح E1

 ،ويقاؿ فى ىذه الحالة أننا "ننسب"  Referالممؼ الثانوى إلى الممؼ االبتدائي  ،ويمكف أيضا  -إذا شئنا  -أف يحدث

العكس أى ننسب االبتدائى إلى الثانوى.

ولمتأكد مف أف الدائرة الجديدة تكافئ فعبل الدائرة األصمية يجب تحقؽ شرطاف :
األوؿ أف تكوف ال ػ  Lossesفى كبلييما متساوية حتى ال تتغير حسابات الكفاءة .
الثانى يجب يتساوى ال ػ  Voltage dropخبلؿ المقاومة والمعاوقة فى الدائرة األصمية والدائرة الجديدة حتى ال تتغير
قيمة ال ػ .Regulation
والشرط األوؿ معناه أف

ومنيا نحدد قيمة
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وبالمثؿ يمكف أف نثبت أف

ومعنى ىذا الكبلـ أننا لو نقمنا كبل مف  XS & RSإلى الجية األخرى وتغيرت قيميما ليصبحا كما فى المعادلتيف السابقتيف

فإف الدائرة الجديدة تكوف فعبل مكافئة لمدائرة األصمية  ،ومف ثـ يمكف إعادة رسـ الشكؿ  3-2ليصبح كما فى الشكؿ : 4-2

شكؿ  : 4-2أوؿ درجات تبسيط الدائرة المكافئة
ويمكف لمزيد مف التبسيط كخطوة ثانية نقؿ الدائرة الممثمة لمفقد فى ال ػ ػ  magnetic circuitإلى أقصى اليسار ،حيث التغير
الذى أىممناه فى قيمة الجيد يعتبر بسيطا  ،كما أف ىذا سيسيؿ جمع المقاومات معا لمحصوؿ عمى  Req1وكذلؾ جمع
المعاوقات معا لمحصوؿ عمى  ، Xeq1ويصبح بعد ذلؾ كما في الشكؿ . 5-2

شكؿ  : 5-2درجة ثانية لمتبسيط
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ويمكف أيضا إىماؿ  power lossفي الػ ػ ػ  ، Coreومف ثـ إلغاء الدائرة المرسومة عمى التوازي في الشكؿ السابؽ ويصبح بعد
ذلؾ كما في الشكؿ . 6-2

شكؿ  : 6-2درجة ثالثة لمتبسيط
ولمحصوؿ عمى أقصى درجات التبسيط  ،فإننا يمكف أف نيمؿ قيمة ال ػ ػ  Reqمقارنة بقيـ الػ ػ ػ ػ  Xeqومف ثـ يصبح المحوؿ كما لو
كاف ممثبل فقط بػ  Xفقط .وىذا ىو السبب فى أىمية قيمة  X%لممحوؿ .

 3- 2أٍنٔ٘ حطابات الــــ  Per unitعيد التعامل مع احملْالت
مف المعروؼ أنو لوال وجود المحوالت فى الشبكات لما كاف ىناؾ إى مشكمة فى حساب  Short Circuitsلكف المحوالت ىى
مصدر الصعوبة فى حسابات تيارات القصر بالشبكات  ،وذلؾ ل سبب واضح وىى أف ليا جيديف مختمفيف عمى جانبييا
االبتدائى والثانوى  ،ومف ثـ تنقسـ الشبكة فى حالة وجود محوؿ واحد فقط إلى شبكتيف وتحتاج لحساب التيارات فى شبكتيف
وليس شبكة واحدة  ،ومف ثـ فمؾ أف تتخيؿ لو وجد خمسة محوالت بالشبكة كيؼ ستكوف حجـ العمميات الحسابية عمى جوانبيا.
بؿ إف كؿ محوؿ يرى الشبكة مف ناحية الممفات االبتدائية بقيمة مقاومات مختمفة عف قيمتيا مف جية الممفات الثانوية.

أما لو خمت الشبكة مف المحوالت فستصبح مثؿ أى دائرة كبيرة عادية يمكف إيجاد المقاومة المكافئة ليا بمجموعات حسابات
بسيطة لممقاومات عمى التوالى والمقاومات عمى التوازى أو باستخداـ طرؽ الحؿ المشيورة مثؿ  Supper positionأو
 .Thevenenوأحد الطرؽ المشيورة لمتخمص مف مشكمة المحوالت ىى طريقة . Per Unit
واألسس المرجعية ليذه الطريقة بسيطة جدًا فإنؾ لو قمت أف زيدا ( 165سـ) طويؿ فربما كنت تقارنو بعمرو الذى ال يزيد طولو

عف (150سـ) لكف سيجئ آخر ويقوؿ إف زيدا قصير جدًا ألنو قارنو بأحمد الذى يبمغ  180سـ  ،وىكذا سيختمؼ الناس فى
بل  :أف الطوؿ القياسى ىو 160سـ
الحكـ عمى شخص واحد ألف المرجعية عندىـ مختمفة .أما لو تـ تحديد المرجعية وقمنا مث ً

بل وأف عمرو قصير.
فعندىا لف يختمؼ أحد أف أحمد طويؿ فع ً
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وعمى نفس ىذا المنواؿ تـ حؿ مشكمة المحوالت فى طريقة ال ػ  . Per unitفمو نظرنا لممحوؿ فى الشكؿ  7-2سنجد أف لو
معاوقة  ZHوىى معاوقة المحوؿ منسوبة لمػ  High V. Sideوىى تختمؼ عف المعاوقة  ZLالمنسوبة لم ػ . Low Side
فأييما سنأخذىا فى االعتبار عند حؿ الشبكة؟ .
ZL

ZH

VL

VH

شكؿ  : 7-2محوؿ أولى
الجواب :ال ىذه  ،وال تمؾ  ،بؿ سنأخذ فى االعتبار قيمة جديدة اسميا  Zp.uوسنثبت ىنا أف ىذه القيمة لو نظرت إلييا مف
الجانب الثانوى لممحوؿ ستعطيؾ نفس القيمة التى يراىا المحوؿ مف الجانب االبتدائى.
وتعرؼ  Zp.uبأنيا:

Z
Z Base

Z p. u

وتعرؼ  ZBaseبأنيا

VBase
I Base

Z Base

و  VBaseلمجانب االبتدائى ىى  VHأما لمجانب الثانوى ىى  . VLوالكبلـ ينطبؽ تماما عمى  .IBaseولعمؿ مرجعية واحدة لكؿ
عناصر الشبكة فإف كؿ قيـ المقاومات فى الشبكة ستحسب بالنسبة لقدرة رمزية تسمى  ، MVABaseوبما أنيا رمزية فإننا يمكننا
بل
أف نفرض ليا أى قيمة .ويمكف بسيولة أف نثبت أنو لو فرض أكثر مف شخص قيما مختمفة ليا فينتج الجميع فى النياية ح ً
واحداً كما سنرى  ،ألنيا مجرد رقـ مرجعى .Reference Value

وتحسب  Zp.uبمعمومية  MVAbaseكما فى المعادلة التالية:

MVABase
kVB2
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وىذه ىى المعادلة الرئيسية ليذه الطريقة.
ولنبدأ بتطبيؽ ىذه الطريقة عمى أصعب عناصر الشبكة وىى المحوالت فنحسب  Zp.uلممحوؿ.

MVAB

Z p.u Z

kVB2

والسؤاؿ اآلف ىو :ما ىى  Z؟ ىؿ ىى  ZLأـ ZH؟ .و اإلجابة :ال فرؽ .فإذا استخدمت أياً منيما ستعطيؾ نفس اإلجابة.

ولنفرض أف  Zىى  ZLمرة و  ZHمرة أخرى ثـ نقارف الحالتيف معا لنكتشؼ المفاجأة السارة وىى أنيما متساويتاف .

MVAB
kVL2
MVAB
kVH2
2

1

ZL
ZH

N1
N2

kVH2
kVL2

Z p.u1 Z L
Z p .u 2 Z H
ZL
ZH

Z p.u1
Z p . u2

بمعنى آخر أنؾ لو استخدمت  Zp.uفي الحسابات فسيصبح المحوؿ مثؿ أى عنصر فى المنظومة بمعنى أف لو مقاومة واحدة
فقط ىى  ، Zp.uوليس قيمتيف كما في الحسابات التقميدية .
إذف فالميزة األساسية ليذه الطريقة أف صار لنا مرجعية واحدة نرجع إلييا قيـ كؿ المقاومات سواء كانت فى الجانب األوؿ أـ
الثانى لممحوؿ  .وعمى ىذا فإذا قيؿ أف  Zp.uلممحوؿ تساوى مثبلً  ، 5%فميس ىناؾ معنى أف نسأؿ أف كانت ىذه القيمة
ىى  Zp.uبالنسبة لبلبتدائى أـ الثانوى  ،فميس ىناؾ فرؽ  .لكف كؿ ما ىناؾ أف ىذه القيمة محسوبة لقدرة مرجعية معينة
وبالتالى فيجب وأنت تقوؿ أف  Zp.u.لممحوؿ تساوى  5%أف تذكر كذلؾ قيمة  Pratedالتى حسبت طبقاً ليا ىذه القيمة.
ممحوظة:
إذا ضربنا قيمة (

) السابقة فى  100تصبح تسمى .X%

النتيجة التى وصمنا إلييا سواء فى المرحمة األخيرة مف تبسيط الدائرة المكافئة  ،أو فى الجزء الخاص بتوضيح معنى الػ ػ Per
 unitتفسر لماذا عمميا تجد الػ ػ  name plateألي محوؿ ال يعطيؾ قيـ  ، X ، Rالتي سبؽ الحديث عنيا في الجزء السابؽ
 ،وانما يعطيؾ فقط قيمة

أو

وىما صورة أخرى مف التعبير عف قيمة الػ ػ ػ  Xالمكافئة باألوـ التى وصمنا إلييا.
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أما إذا أردت الحصوؿ عمى قيـ  X2 , RC , X1 , R1إلخ  ،فإنؾ تحتاج إلى إجراء بعض االختبارات المعممية المعروفة
بػ ػ ػ ػ  No load testو  short circuit testكما سندرس ذلؾ بالتفاصيؿ فى فصؿ االختبارات فى الباب الرابع.

قيمة  X%ألي محوؿ ليا عدة استخدامات  ،فيي مثبل تمثؿ قيمة  voltage dropكنسبة مئوية .عمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف

المحوؿ  2400 / 240وكانت  %Xلو تساوي  ، %3إذف عند الػ ػ  Full loadستكوف نسبة اليبوط في الجيد خبلؿ

الػ  impedanceالداخمية لممحوؿ تساوي أيضا  ، %3وىذا يعنى أف الجيد عمى أطراؼ الجانب الثانوي سينخفض بنسبة %3
عف القيمة االسمية (عند التحميؿ الكامؿ  ) Full loadبسبب وجود ال ػ . X

أى أف اليبوط خبلؿ = X%
= 72 V

× 2400

وىذا يعنى أنؾ يمكنؾ حساب قيمة الجيد عند أطراؼ الثانوي أثناء الػػتحميؿ الكامؿ مباشرة دوف قياس وذلؾ كما فى المعادلة
التالية:
= .2400 – 72
وىذا يعني مرة أخرى أف ىذه الػ ػ ػ  Xتسبب في ىبوط قدرة  72Vعند مرور تيار ال ػ ػ ػ  ، F.Lمع مبلحظة أف كؿ ما سبؽ
يفترض أننا نيمؿ قيمة المقاومة  Rلمممفات وىذا عمميا مقبوؿ ألف قيمة . R >> X
أما إذا كانت  Rغير ميممة فإننا نستخدـ  Z%بدال مف  ، X%والعبلقة بينيما معروفة مف المعادلة التالية

jX pu

R pu

I rated Z eq

) ( Z eq

Vrated

Z base

Z pu

وىناؾ استخداـ آخر ميـ جداً لقيمة  X%وذلؾ في حساب الػ ػ ػ ػ ػ  ، S.Cفالمعموـ أنو كمما زادت قيمة  %Xلممحوؿ كمما قمت

قيمة  Short Circuit Capacityالناشئة في الجانب اآلخر مف المحوؿ  ،لكف بالطبع ىذه الميزة سيعني بالضرورة ارتفاع
قيمة اليبوط في الجيد كما ذكرنا.
وليا استخداـ ثالث وذلؾ عند عمؿ الػ ػ  ، Short circuit testحيث إف  X%تعني جيد معاوقة المحوؿ – percentage
 ، impedance voltageوىو الجيد المطموب تسميطو عمى أحد ممفي المحوؿ إلمرار التيار المقنف  Ratedفي كبل
الممفيف عندما يتـ وضع دائرة قصر  shortعمى الممؼ اآل خر  ،وىذا الجيد يعبر عنو بالنسبة المئوية مف الجيد المقنف ،
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وىذه النسبة ىى نفسيا ال ػ  ، percentage impedance voltageفمو كمنت قيمتيا تساوى مثبل  %3فيذا يعنى أنؾ تحتاج
إلى  %3مف قيمة الجيد المقنف فقط فى الػ ػ  Short circuit testلتمرير قيمة التيار المقنف .Rated current
ويمكف معرفة قيمة الدنيا لمػ ػ  Z%لممحوؿ مف الجدوؿ التالى المأخوذ مف مواصفات الػ ػ ( IECالقيمة األدؽ تؤخذ مباشرة مف
لوحة معمومات المحوؿ):

 4- 2حطاب الكْ ٚالداخلٔ٘ بني املْصالت باحملْل
مف الحسابات اليامة أيضا التي يجب دراستيا بعمؽ عند دراسة المحوالت حسابات القوى الميكانيكية (التجاذب  /التنافر) بيف
الموصبلت الكيربية الحاممة لمتيار .وتظير أىمية ىذا الموضوع عند دراسة الػ  S.Cفي المحوالت حيث يمر تيار كيربي عالي
جداً بالممفات وينشأ عف ىذا التيار قوى ميكانيكية كبيرة قد تتسبب في تفكؾ المحوؿ نفسو السيما في المحوالت التي يكوف

الممفات االبتدائية والثانوية فييا متداخمة داخؿ بعضيا .

مف األساسيات فى الكيرومغناطيسية أف مرور التيار في موصؿ يكوف دائما مصاحبا بفيض كما ذكرنا  ،و قد أثبت فاراداي
أيضا أف أى موصؿ يمر بو تيار  ، Iو يقطع فيضا مغناطيسا كثافتو  ، Bفإنو يتعرض لقوة مغناطيسية قدرىا  Fحيث

الحظ أنو فى حالة المحوؿ فإف ال ػ ػ ػ ػ  Bفى المعادلة ىي كثافة الفيض المتسرب و ليس الفيض األصمي الذي يمر بالػ Core
فى المحوؿ  ،ألف الفيض األصمي ترؾ الموصؿ ومر فى القمب  ،وأصبح غير مرتبط بو .
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أما فى حالة دراسة المحركات فإف القيمة الكبرى لم ػ  Bىى المرتبطة باألسبلؾ المكونة لمػ ػ  ، Motor windingsومف ثـ تكوف
الػ ػ  Forceالواقعة عمى ممفات الموتور كبيرة فتحركو  ،عمى عكس الحالة ىنا فى المحوالت  ،فال ػ  Forceالناشئة عف الػ ػ
 Leakage fluxوالمؤثرة عمى ممفات المحوؿ لحسف الحظ غير كبيرة ومف ثـ ال يتحرؾ الممؼ كما فى الموتور (لكنيا أيضا
ليست ميممة كما سنرى) .

اآلف إذا كاف لدنيا موصميف متجاوريف يحمؿ كؿ منيما تيار قدرة  i1 , i2عمى الترتيب  ،فإنو تنشأ بينيما قوة (تجاذب \ تنافر)
تتوقؼ قيمتيا عمى قيمة التياريف  ،و المسافة بيف السمكييف حسب القانوف

و يتحدد اتجاه القوة ( تجاذب \ تنافر ) حسب اتجاه التياريف  ،فإذا كانا متعاكسيف كانت القوة بينيما قوة تنافر كما فى الشكؿ
. 8-2

شكؿ  : 8-2تأثير تجاور الموصبلت الحاممة لتيارات متعاكسة االتجاه
و إ ذا كانا في اتجاه واحد كانت القوة المغناطيسية بينيما ىي قوة تجاذب كما فى الشكؿ . 9-2
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شكؿ  : 9-2تأثير تجاور الموصبلت الحاممة لتيارات متحدة االتجاه
و تحدد قاعدة فممنج لميد اليسرى اتجاه القوة المؤثرة عمى موصؿ يمر فيو تيار و موضوع في اتجاه مجاؿ مغناطيسي.
ىذه القوى الميكانيكية بيف الموصبلت تتوقؼ عمى عامميف أساسييف (بفرض ثبات المسافة بيف الموصبلت) :
األوؿ ىو شدة تيار العطؿ
والثاني ىو مدة سرياف تيار العطؿ
ومف ثـ نذكر ىنا بأىمية ودور أجيزة الوقاية فكمما كانت ىذه األجيزة دقيقة وسريعة كمما كاف فصؿ العطؿ سريعا وىذا يقمؿ
مف القوى المؤثرة عمى الممفات

مف المعروؼ أنو خبلؿ المرور الطبيعي لمتيار فى محوؿ لو قطبية موجبة  Additive Polarityيكوف اتجاه مرور التيار في
الممؼ االبتدائي عكس اتجاه مرور التيار في الممؼ الثانوي  ،ومف ثـ يزيد الجيديف معا وينقصا معا دوف تغير فى ال ػ Phase
كما سنرى فى فصؿ القطبية فى الباب الثالث مف ىذا الكتاب  ،ورغـ اختبلؼ قيمة التياريف إال أف ال ػ ػAmpere Turn A.T

لكبل الممفيف متساوية ومتعاكسة  .وحيث أنو يوجد فيض متسرب  Flux Leakageحوؿ كؿ موصؿ في كبل الممفيف فيناؾ قوة
طرد بينيما لمخارج تزيد بالطبع كمما زاد التيار.
الحظ أننا نتحدث فقط عف تأثير

leakage Flux

وليس عف الفيض األصمي الذي يمر بالػ ػ ػ ػ ػ  Coreفيذا الذي يمر بالػ ػ ػ

ػ Coreال ينتج أي قوى مؤثرة عمى ال ػ ػ ػ  conductorsألنو غير مرتبط بو أصبل.
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أثناء حدوث العطؿ يكوف اتجاه القوى الميكانيكية مركبا ومعقدا  ،فممفات الػ ػ  H.Vتميؿ لمصعود ألعمى عكس ممفات  ، LVو
في نفس الوقت يميؿ الممفاف لمتباعد أفقيا كما فى الشكؿ  10-2و كؿ ىذا ينعكس بمعدؿ  50مرة في الثانية الواحدة بفرض
أف لدينا ).( 50 Hz System

شكؿ  : 10-2القوى الميكانيكة الناشئة داخؿ محوؿ
و ىذا يعطي إشارة ألىمية أف يكوف التربيط في المحوالت محسوبا بدقة و إال تفكؾ المحوؿ مع أوؿ عطؿ يحدث بو.
ممحوظة:
مف المشاكؿ األخرى التي تنتج عف تيار العطؿ – باإلضافة إلى القوى الميكانيكية – مشكمة الش اررة التي تنتج داخميا نتيجة
انييار العزؿ بيف الممفات  ،وىذه الش اررة تكوف مصاحبة بح اررة عالية تتسبب في تسخيف الزيت فيشتعؿ  ،و يزداد الضغط داخؿ
 TANKحتى يصؿ إلى حد االنفجار.
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الفصل الجالح

احملوالت الجالثية األوجى
3-Ø Transformers

 1- 3نٔف٘ تصئع احملْالت الجالثٔ٘
معظـ محوالت القوى فى المحطات تكوف مف النوع ثبلثية األوجو ( ، ) 3-Øأما المحوالت أحادية الوجو ( ) 1-Ø

فتطبيقاتيا محدودة باألحماؿ الصغيرة فقط .و لمحصوؿ عمى محوؿ  3-Øفيناؾ طريقتيف :

وفييا نستخدـ  3محوالت  Three Banksمف النوع ال ػ  ،1-Øو نوصميـ معا بحيث يتـ توصيؿ األطراؼ الستة لمممفات
االبتدائية معا عمى شكؿ ستار مثبل أو عمى شكؿ دلتا  ،وبالمثؿ فإف اإلطراؼ الستة لمممفات الثانوية يمكف أف تكوف  Yأو
دلتا كما فى الشكؿ .1-3

شكؿ  : 1-3محوؿ ثبلثى مكوف مف ثبلثة محوالت أحادية
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والشكؿ  2-3تظير فيو مجموعة محوالت أحادية متصمة معا لتكوف محوالت ثبلثية

شكؿ  : 2-3صور حقيقية لمحوالت ثبلثية مكوف مصنعة مف محوالت أحادية
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والشكؿ  3-3يمثؿ الطريقة ال ػ  Standardفى التعبير عف توصيمة الدلتا (إلى اليسار)  ،وتوصيمة ال ػ ( Yإلى اليميف).

شكؿ  : 3-3توصيمة الدلتا (األيمف) وتوصيمة الػ ػ Star

وفييا تكوف المحوالت الػ  3-Øمصنوعة مف قمب حديدي ثبلثي كوحدة واحدة مباشرة و ليس مف ثبلث محوالت أحادية كما في

النوع السابؽ .وقمب المحوالت الػ  3-Øيمكف أف يصنع بإحدى الطريقتيف وىما ال ػ ػ  Core-type:أو ، Shell-type
وتسمييا المراجع العربية بالمحوالت القمبية والمحوالت القشرية.
عمى سبيؿ المثاؿ فى حالة استخداـ طريقة الػ ػ  ، Core-typeيكوف القمب الحديدي مكوف مف  3أعمدة  ، 3-limbsو
يوضع ممؼ ال ػ ػ  LVالخاصة بالػ  phase-Aحوؿ العمود األوؿ  ،ثـ توضع فوقيا ممفات الػ  HVالخاصة بنفس الػ ، phase
و ىكذا في الػ  2-phasesاألخرى كما في الشكؿ  . 4-3وبالطبع ىناؾ عزؿ بيف الممفيف فى كؿ . Phase
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شكؿ  : 4-3محوؿ ثبلثى Core Type
وعمميا يتـ تجييز ممفي كؿ  Phaseبصورة منفصمة ثـ ت وضع الممفات في فرف التجفيؼ بدرجة ح اررة  120مئوية لمدة 24
ساعة  ،وبعد إخراجيا مف الفرف توضع مباشرة تحت تأثير مكبس خاص لتحديد طوؿ الممؼ ودرجة تماسؾ طبقات الممؼ
الواحد  ،وبعد ذلؾ يتـ إنزاؿ الفيزات الثبلثة  ،حيث يتـ إنزاؿ الػ ػ  Phaseاألوسط عمى العمود األوسط لمقمب الحديدي  ،ثـ ال ػ

 Phaseاآلخريف بعد ذلؾ.

ويمكف تصنيع القمب الحديدى أيضا بطريقة الػ ػ  ، Shell Formوتسمى أيضا بالمحوالت القشرية كما فى الشكؿ . 5-3
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شكؿ  5-3محوؿ  Shell Typeلو خمس أذرع

واليدؼ فى كبل الطريقتيف ىو ضماف أف الفيض الناشئ مف ممفات  L.Vسيرتبط بدرجة كبيرة بممفات الػ  H.Vدوف تشتت
لمفيض  ،و دوف تسرب كبير  .وىناؾ تفاصيؿ أكثر عف طريقة التصنيع تجدىا فى الباب الثانى مف الكتاب.

تتميز طريقة  3-Banksلتكويف محوالت ال ػ  3-Øبالسيولة في كؿ شيء  ،سواء فى صيانتو  ،أو تركيبو  ،لكنو يشغؿ حي از
أكبر مف النوع الثاني الذى تكوف ال ػ  3-Øفيو وحدة واحدة  ،كما أف تكمفة النوع األوؿ أكبر أيضا بنسبة حوالى  ، %25كما
أف الوزف أيضا يكوف أكبر.
غير أف استخداـ ثبلثة محوالت أحادية لتكويف م حوؿ واحد ثبلثى ليا ميزة ىامة رغـ العيوب السابقة وىى أننا يمكف أف يكوف
لدينا محوؿ رابع أحادى يمثؿ محوؿ طوارئ فى حالة خروج أيا مف المحوالت الثبلثة مف الخدمة  ،بينما فى حالة المحوؿ
الثبلثى المصنع كوحدة واحدة فإننا نحتاج إلى محوؿ مثمو ليكوف محوؿ طوارئ وىذا يمثؿ تكمفة أكبر.
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 2- 3طسم تْصٔل الـــ  Windingsف ٙذلْالت الـــ Three phase
ىناؾ العديد مف الطرؽ لتوصيؿ الممفات فى المحوالت الثبلثية  ،لكف تظؿ األربعة طرؽ المرسومة فى الشكؿ  6-3ىى
األكثر انتشار  ،وىى عمى الترتيب كما فى الرسـ :

شكؿ  : 6-3التوصيبلت األشير فى المحوالت الثبلثية

 -1طريقة ، Wye – Wyeوتعرؼ أيضا بطريقة  ، Star- Starوىى طريقة قميمة االستخداـ ألنيا تعانى مف مشاكؿ
عديدة فى حالة عدـ اتزاف األحماؿ. Unbalanced Loads
 -2طريقة  ،Delta - Deltaوتتميز ىذه الطريقة بأنو فى حالة فصؿ واحد مف الممفات الثبلثة (أو واحد مف المحوالت
الثبلثة إذا كنا نستخدـ طريقة الػ ػ  ) 3-Banksفإف المحوليف الباقييف يمكنيما االستمرار فى الخدمة  ،وانتاج ما
يعادؿ  %58مف القدرة االسمية األصمية( .أحيانا يستخدـ البعض المفظ ( )meshلمتعبير عف ال ػ ػ  Deltaوكميا
مترادفات ).
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 -3طريقة الػ ػ  ،Wye – Deltaوتعرؼ أيضا بطريقة ) ، (Star-Deltaوتستخدـ غالبا مع محوالت الػ ػ Step-down
 ،حيث يوصؿ جانب ال ػ  Starإلى الجيد العالي لتخفيض تكمفة العوازؿ  ،حيث يكوف الجيد مساويا
 -4طريقة

VL
3

.

 ، Delta –Wyeوتعرؼ أيضا بطريقة  ، Delta-Starوتستخدـ فى محوالت الػ ػ  Step upعمى عكس

طريقة ) (Star-Deltaالسابقة ولنفس األسباب التى ذكرناىا.
ولكؿ طريقة مف الطرؽ األربعة تفاصيؿ أخرى لميزاتيا وعيوبيا  ،وسنتعرؼ عمى ذلؾ بالتفصيؿ فى الباب الثالث.

كما ذكرنا  ،فإف الطريقتيف األكثر شيوعا لتوصيؿ الممفات الثبلثة فى كؿ جانب مف جانبي المحوؿ ىما  :إما عمى شكؿ دلتا ،
أو عمى شكؿ ستار ،وفى كبل الحالتيف لدينا نوعيف مف الجيد كما فى الشكؿ  :األوؿ ىو الجيد بيف أى  Two linesويسمى

بالػ ػ  ، Line Voltage, VLوالثاني ىو الجيد المباشر عمى الػ ػ  Windingويسمى بال ػ ػ  .Phase Voltage, VPوالعبلقة
بينيما واضحة فى الشكؿ .7-3

شكؿ  7-3العبلقة بيف الجيود والتيارات المختمفة فى الدلتا وال ػ Star

ففى حالة التوصيؿ عمى شكؿ  ، Starتكون العالقة بين  ، line voltage (VL) ,وبين ) ، phase voltage (VPوكذلك
عالقات التيار بين  ، ILوبين  IPكما يلي:
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)

VL = 3 Vp
IL = I p

أما فى حالة التوصيؿ عمى شكؿ  Deltaفستكوف العبلقات كما يمى :
VL = Vp
IL = 3 Ip

تحسب قيمة الػ ػ  Apparent Power, Sمقاسة بوحدات ال ػ ػ  kVAأو وحدات ال ػ ػ  MVAفى المحوالت الثبلثية  ،سواء الموصمة
عمى شكؿ دلتا  ،أو الموصمة عمى شكؿ ستار بطريقة واحدة وىى :

S = 3 VLN ILN
حيث  VLNىى Phase Voltage
و  ILNىو ال ػ ػ Phase Current
ويمكف التعبير عف المعادلة السابقة بصورة أخرى فى حالة التوصيؿ عمى شكؿ ستار كما يمي:

وبالمثؿ فى حالة التوصيؿ عمى شكؿ دلتا تكوف العبلقة كما يمى

الحظ أف عبلقات حساب القدرة فى المحوالت ال تتوقؼ عمى طريقة التوصيؿ  ،ففي كبل الحالتيف تكوف قيمة القدرة ال ػ ػ
 Apparent power , Sمحسوبة بطريقة واحدة وىى :
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عادة عند التعبير عف حمؿ المحوؿ يمكف أف يكوف ذلؾ باألمبير أو بال ػ  ، kVAفنقوؿ مثبل ىذا محوؿ  100Aو نقوؿ عف
محوؿ آخر أنو محوؿ  .1 MVAوكبلىما مستخدـ  ،ولكف ىناؾ مشكمة تظير عف توصيؿ ثبلثة محوالت أحادية الوجو 1-Ø

لنحصؿ منيـ عمى محوؿ واحد ثبلثي األوجو
تحمؿ

 .3-Øفإذا كاف كؿ محوؿ مف المحوالت الثبلثة ال ػ ػ ػ  1-Øقادر عمى

 100Aمثبل فإننا عند توصؿ المحوالت الثبلثة معا لنصنع منيـ محوؿ واحد مف النوع الػ  3-Øفإننا نقوؿ أف قدرة

المحوؿ الجديد باألمبير تساوي  100Aأيضا و ليست  .300Aأما إذا عبرنا عف قدرة المحوؿ بال ػ  ، kVAوكانت قدرة كؿ
واحد مف المحوالت األحادية الثبلثة تساوى  ، 20 kVAفإننا فى ىذه الحالة سنحصؿ عمى محوؿ  3-Øقدرتو تساوى kVA
 60وليس . 20 kVA

المحوالت عمى عكس الموتور ليس ليا  mechanical outputبؿ ليا

 Electrical outputفقط  ،وىذا يعني أف

التيار الخارج مف المحوؿ يمكف أف يكوف لو  power factorتتراوح قيمتو مف  1 : 0حسب طبيعة الحمؿ المتصؿ بو  ،ومف
ثـ يصبح غير مناسب أف تعرؼ المحوؿ بالػ  kWألنيا ستكوف قيمة متغيرة حسب الحمؿ  ،وانما يعرؼ بالػ  ،kVAثـ تحسب
قيمة الحمؿ بالػ  kWحسب الػ  P.Fالخاص بالحمؿ.

 3- 3احملْالت ثالثٔ٘ امللفات
في أغمب المحوالت يكوف لدينا مجموعتيف مف الممفات ( ) Primary / Secondaryولذا يعرؼ بػ Two – windings
 ، transformerو ىذه المحوالت ىى التي تعرفنا عمييا حتى اآلف مثؿ محوالت /Yأو  Y/Yوىكذا.
لكننا ىنا نتعرض لنوع آخر مف المحوالت يعرؼ  3-windings transformerحيث تكوف لدينا ثبلثة مجموعات مف الممفات
عمى كؿ  limbويكوف لدينا  9أطراؼ خارجة مف المحوؿ وتسمى ممفات المجموعة الثالثة المضافة إلى المحوؿ بػ tertiary
 windingsو يعني الممؼ الثالث.
وىذا الممؼ الثالث لو استخداميف أساسييف :
 .1االستخداـ األوؿ يكوف إلنتاج جيد مختمؼ عف جيدي الػ  ، pri/secعمى سبيؿ المثاؿ  300/132/33ومف ثـ
يكوف المحوؿ مستخدـ النتاج جيديف مختمفيف مف الجيد األصمي.
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 .2االستخداـ الثاني أف يتـ توصيمو لتسريب الػ  Zero sequence currentsالسيما إذا كاف المجموعتيف اآلخرييف
بالمحوؿ موصميف عمى شكؿ  YYأو

كما فى الشكؿ . 8-3

شكؿ  : 8-3محوؿ ثبلثى األوجو و ثبلثى الممفات
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الباب الجانى

تسنٔب ّتصئع احملْالت
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مكدم٘ الباب الجاىٙ
ما تـ دراستو حتى اآلف ال يتعدى األسس النظرية لممحوالت الكيربية  ،لكف ىذا الباب يخرج عف السياؽ السابؽ ليعرض تركيب
محوؿ القوى و عناصره األساسية  ،و أىـ الممحقات التابعة لو  ،و ذلؾ قبؿ أف نبدأ فى دراسة تشغيؿ و أداء المحوالت و

اختباراتيا الخ فى الباب الثالث والرابع والخامس.
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الفصل الرابع

القلب وامللفات
يمكف أف نقسـ تركيب المحوؿ إلى مجموعتيف أساسيتيف تظير عناصرىما التفصيمية فى الشكؿ :1-4

شكؿ  : 1-4المكونات التفصيمية لممحوؿ
المجموعة األولى :تشمؿ القمب الحديدي ( Coreرقـ  )6ممفوفا حولو الممفات ( Windingsرقـ  ، )4وىذه المجموعة تعرؼ
بالجزء الفعاؿ . Active Part
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المجموعة الثانية  :تضـ بقية األجزاء وتعرؼ باألجزاء المساعدة  Auxiliariesأو غير الفعالة .
وىذه المجموعة الثانية تضـ مايمى :
الخزاف (  ، ) Tankرقـ ( )1وغطاؤه (رقـ  )11وحنفية تفريغ الزيت (رقـ )20

أنابيب التبريد رقـ  19ويمحؽ بيا المضخات

وعاء التمدد الزيتي (( ) Conservator tankرقـ  ) 16وممحقاتو مثؿ مؤشر الزيت (رقـ  )17وأنبوب االنفبلت
(رقـ  ، )15وحدة التنفيس Breathing unit
جياز الحماية المعروؼ باسـ بوخمز Buchholz Relay

(رقـ )18

حمقات الرفع (رقـ  )12تستخدـ فى رفعو وتنزبمو باألوناش .
العجبلت (رقـ )21
وىناؾ عناصر المرتبطة بالخزاف والممفات معا وتشمؿ ( Bushingsرقـ 14و )13ومف ممحقاتو Corona rings
و  Flangeو  Skirtsو ( Tap changerرقـ  4و ) 9وعتبات الػ ( Yokeرقـ  5و  )2وغيرىا.
أما الشكؿ  2-4فيبرز أىـ العناصر فى محوالت القوى لكف مف زاوية أخرى :
 -1لوحة البيانات
H.V. bushings -2
L.V. bushings -3
H.V. tapping switch -4
H.V. double primary voltage switch -5
 -6نقطة مؤل الزيت

 -7مؤشر الزيت عمى التانؾ االحتياطى
 -8مؤشر لقياس الح اررة
 -9لقمة رفع المحوؿ ( نقطة اتصاؿ الونش)
-10

نقطة تأريض

-11

صماـ سحب عينات الزيت

-12

عجبلت السير
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شكؿ  : 2-4صورة أخرى لتفاصيؿ المحوؿ
وىذا الفصؿ مكوف مف جزئيف  :األوؿ خاص بالقمب الحديدى وتصنيعو وتجميعو  ،والثانى خاص بالممفات وطرؽ لفيا.
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 1- 4الكلب ( الــــ ) Core
الػ  Coreفي المحوالت مصمـ لتحمؿ الفيض المغناطيسي الناشئ عف مرور التيار في الممؼ االبتدائي ونقمو ليقطع الممؼ
الثانوي ليتولد الجيد بالحث  induced voltageفي الممؼ الثانوي .وىذا المسار الذي يسري فيو الفيض يجب أف يكوف ذا
معاوقة مغناطيسية ضعيفة ليسيؿ مرور الفيض .
وقمب المحوؿ عمميًا يصنع مف رقائؽ ذات سمؾ  0.3 mmمف مادة الصمب السيميكوني موجو الحبيبات و المدرفؿ عمى البارد

( . ) Cold rolled grain oriented Silicon steelوتعرؼ اختصا ار بػ ػ , CRGO

ويتميز ىذا النوع كما يبدو مف

مفردات اسمو باآلتي :
الصمب :والصمب لو كفاءة عالية لتمرير الطاقة المغناطيسية نظ ًار الرتفاع النفاذية النسبية ( ، ) Permeability
كما أنو يعطي أقؿ قدر ممكف مف مفقودات ال ػ  eddy currentمما يساعد عمى رفع كفاءة المحوؿ .

السيميكوني  :حيث يتـ عزؿ الشرائح بعضيا البعض بمادة السيميكوف السائؿ لتقميؿ أثر ال ػ .eddy current
المدرفؿ عمى البارد  :حيث يتـ درفمة شرائح الصمب مف السمؾ الذي تـ تصنيعيا عميو حوالي (  ) 5mmإلى السمؾ
الذي سوؼ يستخدـ في المحوؿ (  ) 0.3mmعمى عدة مراحؿ في درجة ح اررة منخفضة و ذلؾ حتى يسيؿ التعامؿ
معيا و تقطيعيا بشكؿ منتظـ لتكويف القمب الحديدي .
موجو الحبيبات  : grain orientedحيث يتـ ترتيب بمورات الصمب في اتجاه الدرفمة عمى البارد حتى ال تسبب
مقاومة لمرور الفيض المغناطيسي .
فى ىذا النوع تتراوح كثافة الفيض (  ) Flux densityداخؿ الدائرة المغناطيسية بيف  1.8 : 1.6تسبل ( ، ) Webber/m2
و يراعى عدـ زيادة ىذه القيمة إلى الحد الذي يسبب تشبع (  ) Saturationالقمب الحديدي حيث يتسبب تشبع القمب الحديدي
في خفض كفاءة التشغيؿ و ظيور توافقيات (  ) Harmonicsغير مرغوب فييا .

ىناؾ عدة سمات يجب أف تتوافر فى المادة التى تستخدـ فى صناعة القمب الحديدى  ،منيا :
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 1-1-1-4السماحية Permeability
والسماحية أو الػ ػ  Permeabilityويرمز ليا بالرمز  ، µتعنى القدرة عمى نقؿ الفيض  ،ويحسف أف تكوف عالية جدا حتى
تسمح بمرور فيض عالى فى مساحة صغيرة واال سيصبح حجـ المحوؿ غير منطقى .وبالطبع فإف اليواء يمكف أيضا
استخدامو فى نقؿ الفيض بيف الممفات لكف كفاءتو منخفضة جدا مقارنة بالمواد المغناطيسية األخرى فبعض أنواع ال ػ Soft
 Ironليا  Permeabilityنسبية  µrتصؿ قيمتيا إلى  1511مرة زيادة عف اليواء والتى يرمز ليا بالرمز . µ0
وال يستخدـ اليواء كوسط لنقؿ الفيض إال فى حالة المحوالت عالية التردد ( أعمى مف  ) 20 kHzألف ىذه الترددات العالية
تتسبب فى مفقودات عالية جدا فى حالة استخداـ قمب حديدى داخؿ المحوؿ .وبالطبع ىذه محوالت تستخدـ عادة فى الدوائر
اإللكترونية  ،وليست مف فئة محوالت القوى.
ويتـ التفريؽ بيف الرمز المستخدـ لمقمب الحديدى واآلخر المستخدـ لمقمب اليوائى كما فى الشكؿ .3-4

شكؿ  : 3-4القمب الحديدى واليوائي
حيث يضاؼ خطيف رأسييف بيف الممفيف فى حالة استخداـ القمب الحديدي.

 2-1-1-4عدم التشبع
السمة الثانية الضرورية فى المادة المغناطيسية ىى أال تدخؿ بسرعة فى مرحمة ال ػ  Saturationأو التشبع عند مرور الفيض
بيا .فالفيض المغناطيسي يتسبب فى حدوث  Line-upلجزيئات المادة المغناطيسية  ،وكمما زاد الفيض كمما تغير وضع عدد
آخر مف جزيئات القمب  ،فإذا تغير وضع كافة الجزيئات فإننا نقوؿ أف القم ب قد تشبع ويصبح أى زيادة فى قيمة التيار المولد
لمفيض ال يقابميا زيادة فى الفيض .
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 3-1-1-4سمات أخرى
ىناؾ عدة سمات أخرى سبؽ الحديث عف تأثيرىا فى فصوؿ سابقة منيا أف تكوف المادة عمى شكؿ شرائح رفيعة لتقميؿ الفقد فى
الطاقة  ،ومنيا أيضا قمة الفيض المتبقى فى القمب الػ ػ  Residual Fluxبعد فصؿ المصدر والتى يعبر عف ذلؾ بصغر

مساحة الػ ػ  . Hysteresis loopوىناؾ المزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذه النقطة فى الباب الرابع (فصؿ المفقودات).

 2- 4جتنٔع الكلب احلدٓد( ٚالــــ )Core
ىناؾ أسموباف معروفاف لتجميع الػ ػ ػ  Coreفي المصانع :
Core type .1
Shell type .2
واإلسموباف يتشابياف فى نقاط ويختمفاف فى أخرى  ،ففى كبل األسموبيف يتـ تصنيع القمب مف شرائح المادة المغناطيسية
المستخدمة ( مع وضع العزؿ بيف كؿ شريحتيف ) حتى نصؿ لمسمؾ المطموب حسب التصميـ المناسب لكبل الطريقتيف  ،ثـ
يتـ تحزيـ ىذه الشرائح معاً بواسطة روابط مصنوعة مف  fiber glassغالباً  ،وىي تتحمؿ ح اررة عالية تصؿ إلى  130درجة
مئوية.

والقمب الحديدي بصفة عامة يتكوف فى كبل الطريقتيف مف أجزاء رأسية تسمى الساؽ أو  Legsأو  Limbsأو األعمدة ،
باإلضافة إلى جزء أفقى يربط ىذه األجزاء الرأسية معا ويسمى  Yokeأو الفؾ  ،وىو الجزء الذى ال يمتؼ حولو أى ممفات
كما فى الشكؿ . 4-4

شكؿ  : 4-4أسماء أجزاء القمب الداخمى
والنوع األوؿ  Core Typeيكثر استخدامو فى المحوالت األصغر فى القدرة  ،عمما بأف كؿ المحوالت التى تفوؽ قدرتيا 50
 MVAفإنيا تصنع بالطريقة الثانية ( . )Shell Form
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وكؿ نوع منيما يمكف أف يستخدـ مع محوالت الػ ػ  ، )1-Φ( Single phaseكما فى الشكؿ . 5-4

شكؿ  : 5-4محوالت ال ػ  Core Typeومحوالت الػ ػ Shell Type
ويختمؼ األسموباف فى عممية وضع الممفات حوؿ ال ػ  ، Coreففى حالة الػ ػ  Core Typeفإف مسار الفيض المغناطيسي
يكوف مف  Loopواحدة كما فى الجزء األيمف مف الشكؿ  ، 5-4وىذه الػ ػ  Loopأو الحمقة تربط الممفيف االبتدائي والثانوي
معا  ،بينما فى حالة ال ػ  Shell Typeفإف الشرائح المعدنية المكونة لمقمب تحيط بالجزء األكبر مف الممفات  ،حيث يكوف

المسار المغناطيسى فى ىذه الحالة مكونا مف دائرتيف  Two Loopsكما فى الجزء األيسر مف الشكؿ  5-4الذى يوضح
الفرؽ بيف األسموبيف فى محوالت الػ ػ .)1-Φ( Single phase
ويمكف استخداـ اإلسموبيف فى محوالت ال ػ ػ  )3-Φ( Three phaseأيضا  ،كما فى الشكؿ  6-4الذى يمثؿ محوؿ مف النوع
 . 3-Phase Core-Type Transformerو الشكؿ  7-4الذى يمثؿ محوؿ مف النوع 3-Phase Shell-Type :
Transformer
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شكؿ  : 6 -4محوالت ال ػ  Core Typeالثبلثية

شكؿ  : 7-4ومحوالت الػ ػ  Shell Typeالثبلثية
وفى كبل الحالتيف يكوف القمب الحديدي مكونا مف  3أعمدة  ،ويمؼ الممفيف االبتدائي والثانوي لكؿ  phaseمف ال ػ ػ ػ phases
الثبلثة عمى عمود منفصؿ  ،حيث يوضع ممؼ الجيد المنخفض مبلصقا لم ػ ػ  ، Coreثـ يوضع فوقو ممؼ الجيد العالي.

إذا وضع كبل مف الممؼ االبتدائى والممؼ الثانوى عمى  Legsمختمفة فحتما سيكوف ىناؾ فقد كبير فى الفيض Flux
 Leakageولذا ففى الواقع العممى يندر أف تجد الصورة الموجودة فى الشكؿ  5-4حيث الممفات متباعدة عف بعضيا  ،وانما
ستجد أف الممفيف ممفوفيف حوؿ نفس الػ ػ  Legبعد تقسيما إلى جزئيف متساوييف كما فى الشكؿ . 8-4
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شكؿ  : 8-4طريقة وضع الممفات فى محوالت الػ ػ Core Type
وتوضع الممفات حوؿ القمب بطريقتيف كما فى الشكؿ . 9-4

(a) Concentric. (b) Interleaved.

شكؿ  : 9-4وضع الممفات حوؿ القمب
فى الطريقة األولى يوضع أوال ممفات الجيد المنخفض عمى ال ػ  Legثـ توضع فوقيا ممفات الجيد العالى وتسمى الترتيب
المركزى  ، Concentricأما فى الطريقة الثانية فيكوف ىناؾ تناوب بيف أجزاء ممفات الجيد المنخفض والجيد العالى وتسمى
 ، Interleavedوفى كبل الطريقتيف فإف احتماؿ أف يقطع الفيض الناشئ فى الممؼ األوؿ ممفات الممؼ الثانى احتماال عاليا
ومف ثـ تتحسف كفاءة الػ ػ  Couplingبيف الممفات ويقؿ الػ ػ ػ . Flux leakage
وبالطبع ىناؾ عزؿ يوضع بيف كبل النصفيف  ،باإلضافة إلى العزؿ بيف القمب وبيف ممفات الجيد المنخفض الداخمية .وىذا
يفسر السبب فى جعؿ النصؼ الداخمى المبلصؽ لمقمب ىو مف ممفات الجيد المنخفض وذلؾ حتى نسيؿ عممية عزلو عف

القمب الحديدى.
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الفيض المغناطيسيى كما ذكرنا ينقسـ فى حالة الػ ػ  Shell Typeإلى دائرتيف مغناطيسيتيف  ،ومف ثـ فإف ال ػ  Legالوسطى
سيمر بيا الفيض كامبل بينما يمر نصؼ الفيض فقط فى ال ػ  Legsالموجودة عمى األطراؼ  ،وكذلؾ فى الػ ػ  ، Yokeوىذا
يفسر السبب فى أف ىذه األجزاء يكوف مساحة مقطعيا نصؼ مساحة ال ػ  Legالوسطى  .أما الممفات فيوضعاف فوؽ بعضيما
عمى الػ ػ  Legالوسطى كما فى الشكؿ  . 10-4ووجود الممفات فى ال ػ  Limbالداخمى ىو السبب فى تسمية ىذا النوع
بال محوالت القشرية ألف الشكؿ العاـ يشبو القشرة التى تحيط بالثمرة.

شكؿ  : 11-4طريقة وضع الممفات فى محوالت الػ ػ shell type
وقد يتـ تقسيـ ممفات الجيد المنخفض إلى نصفيف يضماف بينيما ممفات الجيد العالى (سندويتش)  ،كما فى الشكؿ 11-4
وىى الطريقة األكثر انتشارا.

شكؿ  : 12 -4وضع ممفات الجيد العالى والمنخفض بطريقة السندويتش

68

انمرجع في محوالت انقوى انكهربية – أ.د محمود جيالني
واليدؼ واضح مف كبل الطريقتيف وىو تقميؿ الفقد فى الفيض المتسرب.

يمكف بعد ىذه المقدمة أف نجمؿ أىـ الفروؽ بيف طريقة ال ػ  Core Typeوطريقة الػ ػ  Shell Typeالمستخدمتاف فى تصنيع
القمب الحديدي:
 -1فى حالة الػ ػ  Core typeاألحادية يكوف لدينا  2-Limbsبينما يكوف لدينا ثبلثة فى حالة الػ ػ Shell type
 -2فى حالة الػ ػ  Core typeيكوف الطوؿ المتوسط لمقمب الحديدى أطوؿ منو فى حالة الػ ػ  Shell typeبينما يكوف
الطوؿ المتوسط لممؼ النحاس أقصر مف حالة الػ ػ .Shell type
 -3يترتب عمى ما سبؽ أف الػ ػ  Shell typeلو مساحة أكبر لمقمب الحديدى وعدد أقؿ لمفات النحاس مقارنة بالػ ػ Core
. type

 -4طريقة الػ ػ  Shellليا قدرة أكبر عمى تحمؿ الػ ػ  Short Circuitلكف صيانتيا أصعب.

 3- 4جتنٔع غساٜح الكلب احلدٓدٚ
القمب الحديدى عموما يصنع مف شرائح معدنية كما ذكرنا  ،وىذه الشرائح ليا أشكاؿ متعددة كما فى الصورة.

ىناؾ عدة طرؽ لتجميع القمب الحديدي  ،منيا طريقة قديمة تسمى  Butt Lapويتـ فييا تجميع األجزاء المختمفة عمى قواعد
مستطيمة باستخداـ طبقات زوجية وفردية كما فى الشكؿ ( 13-4تبادلية أو تناكبية) .وييدؼ ىذا الترتيب فى وضع الشرائح
فى الصورة السابقة إلى جعؿ المجاؿ المغناطيسي متصبل داخؿ القمب وال تكوف ىناؾ . Air Gap
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شكؿ  : 13-4رص الشرائح بطريقة تبادلية
وتصنع أجزاء القمب سواء الرأسية أو األفقية مف شرائح م تدرجة المقطع ليكوف مقطعيا أقرب إلى الدائرة  ،وذلؾ لتسييؿ عممية
لؼ الممفات بعد ذلؾ كما فى الشكؿ ( 14-4أ) لممحوالت الصغيرة  ،والشكؿ ( 14-4ب) لممحوالت الكبيرة  .ويبلحظ أف
المحوالت الكبيرة تزود أحيانا بقنوات داخمية ليتغمؿ فييا الزيت ويزيد مف كفاءة تسريب الح اررة.

شكؿ  : 14-4قنوات التبريد فى القمب
وفى المحوالت القديمة كاف يتـ كبس ىذه الشرائح معا بواسطة مسامير فوالذية تمر عبر ثقوب  ،أما المحوالت الحديثة
فأصبحت الشرائح تصنع مف الفوالذ المدرفؿ عمى البارد والذى يتـ رصو و كبسو بواسطة شريط مؤقت يمر عبر ثقب بالشرائح
دوف مسامير ربط .
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وبعد انتياء عممية الحشو ننتقؿ إلى عممية تكبيس ال ػ  Yokeالعموى بالعتبات (رقـ  )1كما فى الشكؿ  ، 15-4ويجب التأكد
مف وجود العزؿ رقـ ( )4بيف العتبة والػ ػ  . Yokeالحظ وجود مسامير شد رأسية (رقـ  )5وأخرى أفقية (رقـ  )2لضماف ثبات
الش رائح وكبلىما يجب أف يكوف معزوال تماما عف الشرائح المعدنية وال يوجد قصر  Shortبينيما  ،ويجب فى نياية العممية
التأكد بجياز ميجر مف ىذه النقطة حيث يجب أال تقؿ مقاومة العزؿ بينيما عف  111ميجا اوـ  .وتظير فى الشكؿ أيضا
ثبلثة أطراؼ ألحد ممفات الجيد (رقـ  )8أما األطراؼ األخرى فمـ تظير ألنيا فى الجانب اآلخر مف الصورة.

شكؿ  : 15-4تفاصيؿ تركيب القمب
ومف الطرؽ األحدث فى صناعة القمب السيما فى المحوالت الصغيرة استخداـ شريحة متصمة مف الصمب ولفيا حوؿ قالب لو

أبعاد محددة لموصوؿ إلى عدد الشرائح المطموب (أى أف القمب كمو عبارة عف شريحة واحدة لكنيا ممفوفة عدة لفات حوؿ
نفسيا)  .وىذه الطريقة الشؾ أنيا أسرع ويمكف تنفيذىا بصورة آلية وىى أرخص كذلؾ وال تحتاج لعماؿ ميرة إضافة إلى أف الػ ػ
 Power Lossفى القمب المصنع بيذه الطريقة تكوف أقؿ .وفى ىذه الحالة نستخدـ مادة cold-rolled grain-oriented
 ، sheet steel (C.R.G.O).وىى تتميز كما ذكرنا بانخفاض القدرة المفقودة فى القمب المصنوع منيا إذا كانت المغنطة تتـ
فى نفس اتجاه الػ ػ . Rolling Direction

جميع األجزاء المعدنية فى المحوؿ سواء الداخمية أو الخارجية يجب أف يتـ تأريضيا بشكؿ مضموف .وربما يغيب عف البعض
أف القمب المغناطيسي لممحوؿ  Coreيجب أيضا تأريضو  ،فعند دخوؿ المحوؿ فى الخدمة يقع ال ػ  Coreوغيره مف األجزاء
المعدنية فى مجاؿ كيربي شديد ينشأ بيف الممفات  ،فتتكيرب ىذه األجزاء المعدنية الواقعة فى ىذا المجاؿ  ،ولكى نتجنب ىذه
الظاىرة الغير مرغوب فييا يجب تأريض القمب والخزاف وأدوات التثبيت وكؿ ما ىو معدنى واال فيمكف أف تتولد قوة دافعة
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كيربية  Emfكبيرة بيف ىذه العناصر الواقعة فى مجاؿ الممفات وىذه القوة الدافعة يمكف أف تفوؽ قدرة العزؿ الموجود بيف
الصفائح المعدنية مث بل حيث أنو األضعؼ فى درجات العزؿ لقمة سماكتو  ،مما قد يتسبب فى حدوث  Dischargeداخؿ
الخزاف وىذا التفريغ يمكنو أف يفكؾ الزيت .ولذا يتـ تأريض ىذه األجزاء وخاصة العتبات المعدنية لم ػ  ، Yokesويبيف الشكؿ
 16-4أحد طرؽ تأريض ال ػ ػ  Coreبواسطة شريط تأريض (رقـ  )2متصؿ بالعتبة (رقـ  )4التى ىى نفسيا مؤرضة .
ويمكف تأريض ال ػ  Coreمف خبلؿ ربط موصؿ إلى الػ ػعازؿ خزفي

التأريض الخاصة بالمحوؿ.

 - bushing -ثـ ُيربط الموصؿ إلى منظومة

شكؿ  : 16-4تأريض القمب
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 4- 4مْصالت ملفات احملْالت
تصنع الممفات غالبا مف أسبلؾ معزولة مف النحاس األحمر النقى  ،وجميع لفاتيا معزولة عف بعضيا وعف القمب عزال

كيربائياً .ويحتؿ النحاس المرتبة األولى فى المواد المستخدمة فى صناعة الممفات ألنو يمتاز بعدة مزايا منيا  :قابميتو العالية

لمتوصيؿ الكيربى  ،عمما بأف ىذه السمة تتوقؼ أساسا عمى نسبة الشوائب الموجودة بو  ،فالنحاس الذى يحتوى مثبل عمى 2%
مف الفسفور أو  7%مف الزرنيخ تنخفض قابميتو لمتوصيؿ بنسبة  . 30%ومف مزايا النحاس أنو بطئ التأكسد ويتحمؿ اليواء
الرطب ودرجة انصياره عالية وسيؿ المحاـ  ،كما أنو سيؿ السحب والتشكيؿ.

وتختمؼ درجة العزؿ ومساحة المقطع باختبلؼ قيمة الجيد  ،وقيمة التيار المار بو  .وقد يصنع الممؼ مف األلومنيوـ  ،حيث
أنو أخؼ وزنا وأقؿ سع ار  ،لكننا سنحتاج معو لمقطع كبير نسبيا لجعمو قاد ار عمى تحمؿ التيارات العالية  ،ولذا تجده ال يستخدـ
سوى فى المحوالت الصغيرة.
ويتـ لؼ االسبلؾ أوال عمى ماكينات المؼ ثـ تجفيفيا فى فرف لطرد الرطوبة وأخي ار يتـ تسقيطيا فوؽ ال ػ  Legsكما فى الصورة.

ويوضع فواصؿ معزولة  Spacersبيف القمب الحديدى وبيف الممفات لضماف أعمى درجة مف الػ ػ Mechanical strength
ولعزؿ الممفات ع ف القمب الحديدى  ،وكذلؾ حتى نضمف أيضا أف يظؿ الممؼ دائما فى وضع رأسي تماما ومنطبؽ محوره مع
ال ػ  Axial Centerلم ػ .Leg
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وأشير الشركات المنتجة لموصبلت المحوالت ىى شركة  ASTAولذا يسمى الموصؿ أحيانا باسميا .

وتكوف أسبلؾ الموصبلت غالبا عمى شكؿ أسبلؾ مجدولة أو شرائح مستطيمة  .وعند صناعة الموصبلت لممحوالت الكبيرة يتـ
عمؿ تباديؿ بيف الطبقات المكونة لمقطع الموصؿ الذى يكوف غالبا كبي ار  ،وىو ما يعرؼ بعممية ال ػ  Transpositionوتسمى
الموصبلت المصنعة بيذه الطريقة بال ػ  Continuous Transposed Conductor, CTCكما فى الشكؿ .17-4

شكؿ  : 17-4عمؿ الػ ػ  Transpositionفى الموصبلت
واليدؼ مف ىذه العممية ىو منع التيارات الدوامية التى يمكف أف تنشأ داخؿ المقطع الكبير لمموصؿ نفسو نتيجة تعرض أجزاءه
لمستويات مختمفة مف الفيض بسبب وضعيا النسبي فينشأ فرؽ فى الجيد بيف بعض الطبقات يتولد نتيجتيا تيارات دوامية
داخمية فى الموصؿ  ،وعمؿ ال ػ  Transpositionيضمف اختفاء ىذه التيارات ألنيا تمغى بعضيا البعض.

 5- 4أىْاع امللفات
ىناؾ أربعة أنواع مشيورة لمؼ الممفات  ،وغالبا يكوف االختيار بيف ىذه األنواع األربعة بناء عمى عدد المفات المطموبة وقيمة
التيار الذى تحممو.
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ويسمى أيضا بال ػ  Screwأو بالػ ػ  Spiralأو الحمزونى أو االسطوانية  ،وكميا لنفس المسمى  ،وىو عبارة عف طبقات متعددة
بينيا فواصؿ بيف المفات وبيف الطبقات  ،ويستخدـ ىذا النوع لمممفات التى تحمؿ تيارات عالية  ،ويعيبو أنو يشغؿ حي از كبي ار
لكنو األكثر ثباتا ميكانيكيا وسيؿ التصنيع كما فى الصورة.
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ويسمى أيضا بالمؼ القرصى  ،وىذا يستخدـ مع المحوالت التى تحتوى عمى عدد ضخـ مف المفات وتحمؿ تيا ار خفيفا أى
يستعمؿ مع الجيد العالى والتيار المنخفض  ،وغالبا فإف كؿ ال ػ  Windingالتى تعمؿ عمى جيد أكبر مف  25 kVتمؼ بيذه
الطريقة  ،حيث تكوف المفات عمى شكؿ  Discsبينيا فواصؿ كما فى الصورة  .الحظ فى الصورة أف االنتقاؿ مف  Discآلخر
يتـ فى النياية بواسطة المحاـ ثـ تغطية منطقة المحاـ.
والعوازؿ ىنا موجودة عمى الموصبلت فقط وليس ىناؾ عوازؿ بيف الطبقات ولكف ىناؾ عوازؿ بيف الػ ػ  Discsفقط.
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وتسمى أيضا  ، Barrel Windingوىذه الطريقة تستخدـ مع المحوالت التى تزود بػ ػ  Load Tap Changerحيث يمكف
فييا إخراج أطراؼ أجزاء ال ػ  Windingكما فى الصورة لتوصيميا بدائرة التحكـ فى الػ ػ . Tap Changer
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ىذا النوع يستخدـ حصريا فى محوالت الػ ػ  Shell Typeوتمؼ أوال عمى قوالب خشبية ثـ توضع عمى القمب الحديدى.

يكوف مقطع الممؼ كما سبؽ فى الصور السابقة إما دائريا أو مستطيبل  ،والمقطع الدائرى يتميز بالمتانة الميكانيكية بينما
المقطع المستطيؿ يتميز بقمة المواد المستخدمة فى تصنيعو لكنو محدود االستخداـ إال فى المحوالت الصغيرة لضعؼ متانتو
الميكانيكية السيما أثناء حدوث  . Short Circuitوعموما يتـ مؤل أي فراغات بيف الممفات وبيف القمب بواسطة فواصؿ خشبية
أو غيرىا مف المواد العازلة لتحسيف المتانة الميكانيكية.

 6- 4العْاشل املطتخدم٘ ف ٙاحملْالت
العوازؿ المستخدمة فى المحوالت ليا عدة أنواع  ،فمنيا ما يستخدـ مع الموصبلت ومنيا ما يستخدـ لعزؿ طبقات الشرائح
المعدنية عف بعضيا ومنيا أيضا ما يستخدـ لعزؿ الممفات عف القمب الحديدى .
أما بالنسبة لمموصبلت فسواء استخدمنا أسبلؾ مجدولة أو شرائح فبلبد مف عزؿ ىذه الموصبلت باستخداـ عوازؿ رفيعة وغير
سميكة وذات كفاءة لضماف عدـ شغؿ مساحة كبيرة .والعوازؿ المستخدمة مع الموصبلت أشيرىا طبلء الػ ػ  . Enamelأما
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العزؿ الورقى فقد قؿ استخدامو كثي ار لمصمحة البميميرات الصناعية  Synthetic Polymerأو القماش الصناعى Synthetic
 .Clothأما العزؿ بيف الطبقات المختمفة فغالبا يستخدـ لو ورؽ ال ػ  Kraft paperكما فى الصور.

بعد تجميع المحوؿ يجب تجفيفو فى أفراف خاصة  ،حيث إف األجزاء العازلة فى المحوؿ تتألؼ غالبيتيا مف مواد ليفية (خشب
 ،كرتوف عازؿ  ،ورؽ عازؿ) وىذه النوعية مف العوازؿ ليا قابمية عالية اللتقاط الرطوبة مما يؤدى النخفاض خواص العزؿ
لدييا .ولذا يتعرض المحوؿ لمتجفيؼ لطرد الرطوبة  .وفى حالة إصبلح المحوؿ بورش المصنع أو فى حالة عدـ وجود أفراف
خاصة يتـ تجفيؼ القمب والممفات عميو بواسطة تمرير تيارات الحثية  Induced Currentsفى فوالذ الخزاف  ،وذلؾ بتمرير
 AC currentفى ممؼ ممفوؼ حوؿ الخزاف ومعزوؿ بعازؿ حرارى قوى  ،ويمكف وضع مادة عازلة لمح اررة حوؿ جسـ المحوؿ

أوال ثـ يمؼ حوليا الممؼ المؤقت المستخدـ لتوليد المجاؿ المغناطيسي الذى سيمر خبلؿ حديد الخزاف ويمرر فيو التيار الحثى

ويسخنو  ،وعندئذ تسخف بقية األجزاء الداخمية فتتبخر الرطوبة ويفضؿ أف تتـ ىذه العممية قبؿ مؤل الخزاف بالزيت.
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الفصل اخلامض

األجساء الغري فعالة واألجوسة
املصاعدة

ما درس حتى اآلف مف مكونات المحوؿ ىما فقط عنصري الجزء الفعاؿ  Active Partوىما القمب  ،والممفات  ،وىما يمثبلف
المكونات األس اسية ألى محوؿ  ،وىناؾ بعد ذلؾ الجزء الغير فعاؿ ويضـ الخزاف واألجيزة المساعدة وعناصر منظومة التبريد
وغيرىا  .وبعض مكونات ىذا الجزء قد تظير فى محوؿ وال تظير فى آخر حسب قدرة المحوؿ ومجاؿ استخدامو  .وحيث أف
معظـ ىذه األجزاء ترتبط بشكؿ أو بآخر بزيت المحوؿ فسنبدأ ىذا الفصؿ بمقدمة عف زيت المحوالت وأىميتو.

ّ 1- 5ظاٜف شٓت احملْل
مف الم عموـ أف تبلمس الزيت مع الممفات والقمب سيجعؿ الح اررة تنتقؿ منيما إليو  ،حيث تقوـ بقية عناصر منظومة التبريد
(المضخات  -الراديتير – المواسير  -المراوح) بطرد ىذه الح اررة بعدة طرؽ (التوصيؿ – الحمؿ  -اإلشعاع) إلى الوسط
الخارجي.
والوظيفة األولى إذف لمزيت ىى التبريد  ،وتعتبر مف أىـ الوظائؼ  ،ألف الح اررة الداخمية في المحوؿ إذا تركت يمكف أف تسبب

لحررة إليو مف ىذه
خطورة شديدة  ،وليس أفضؿ مف الزيت في نقميا لمخارج  ،حيث يتغمغؿ الزيت بسيولة بيف الممفات و تنتقؿ ا ا
الممفات  ،ثـ نقوـ بعممية طرد لمح اررة الموجودة بالزيت  ،إما مف خبلؿ  ، Fans and Radiatorsأو مف خبلؿ حتى
التبلمس الطبيعي بيف الزيت و جسـ المحوؿ المعدني كما فى الشكؿ .1-5
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شكؿ  : 1-5تسرب الح اررة مف المحوالت
ولضماف قدرة الزيت المعدني عمى طرد ىذه الح اررة تحت الظروؼ المختمفة وفي مدي واسع مف درجات الح اررة وظروؼ
التشغيؿ يجب أف تتوافر فى الزيت عدة سمات تتعمؽ بالمزوجة ونقطة الغمياف  ، Pour pointودرجة التبخر .Flash Point
أما الوظيفة الثانية لزيت المحوالت فإنو يقوـ بدور العازؿ بيف الممفات وبعضيا  ،وبيف الممفات والقمب والػ ػ ػ ، Tankفالزيت
يحيط بكؿ ىؤالء ويفصؿ بينيـ ويزيد مف قوة العازلية بينيـ  ،وحيث أف معامؿ العازلية لمزيت  Dielectric constantيصؿ

كثير مف
إلى  ( 2.2معامؿ عازلية اليواء يساوى  ، ) 1لذا فيو يقترب بذلؾ مف عازلية المواد العازلة عموما  ،وىو أفضؿ ا
اليواء ( عازلية اليواء أو ما يعرؼ بجيد االنييار لميواء تساوى  )30kV/cmبينما عازلية بعض الزيوت المعدنية – جيد

انييارىا  -تصؿ إلى  80kV/cmومف ثـ يقؿ اإلجياد  Stressعمى عزؿ الممفات إذا كانت الممفات مغمورة في الزيت مقارنة
بكونيا موضوعة في اليواء.
زيادة قوة العزؿ بيف الممفات االبتدائية و الثانوية تساعد عمى تقميؿ المسافة بينيما وبالتالى يمكف الحصوؿ عمى حجـ معقوؿ
لممحموؿ .فمف المعموـ أف قوة عزؿ اليواء تساوي  30 kV\cmأي أف كؿ موصميف كيربييف بينيما مسافة واحد سـ يمكف
أف يرتفع فرؽ الجيد بينيما بما ال يزيد عف  ، 30 kVو إال ستحدث ش اررة بيف الممفيف .فإذا أردت أف تضيؽ المسافة بينيما ،
و في نفس الوقت تتجنب حدوث الش اررة فيجب عميؾ في ىذه الحالة أف تغير مادة الفراغ العازؿ بينيما ليصبح زيتا بدال مف

اليواء ( الزيت عزلو يصؿ إلى

 ، ) 80 kV\cmواذا أردت أف تحصؿ عمى حجـ أصغر لممحوؿ بعد ذلؾ  ،فيمكف أف

تستخدـ غاز  SF6المعروؼ بقوة عزلو  100 kV\cmو ىذا يفسر لؾ اختبلؼ حجـ المحوالت التي ليا نفس القدرة مف نوع
آلخر ،فاألكبر حجما ىو المحوالت المعزولة باليواء  ،ثـ المعزولة بالزيت  ،و األصغر حجما ىى المعزولة بالػ .SF6
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الوظيفة الثالثة لمزيت أنو يغطي كؿ األجزاء المعدنية فيمنع حدوث العديد مف العمميات الكيميائية مثؿ  oxidationالتي يمكف

أف تؤثر بشدة عمى توصيمة  conductivityالموصبلت كما يمنع أى تفاعبلت آخري كالتى يتكوف مف بعضيا الصدأ  ،ومف
ثـ يمنع حدوث شوائب.
ولمزيت وظيفة رابعة حيث يستخدـ في كشؼ العديد مف األعطاؿ حيث أف حدوث عطؿ بالمحوؿ  faultيؤدي إلى تغيرات

كيميائية في خواص الزيت داخؿ المحوؿ نتيجة لمطاقة الكبيرة الناتجة عف العطؿ  ،وبأخذ عينة مف الزيت وتحميميا فإننا نصؿ
إلى نتائج تساعد في تحديد نوعية العطؿ الداخمي بالمحوؿ كما سيتبيف في الفصؿ الخاص باالختبارات.

 2- 5اخلصاٌ Tank
يصنع الخزاف مف حديد غير مغناطيسي  ،وتمتاز الخزانات الرئيسية فى المحوالت بتعدد أشكاليا حسب قدرة المحوؿ  ،فقد
يكوف سطحو مسطح  -مستوى  ، ) plain tank ( -و ىذا النوع يستخدـ لمقدرات الصغيرة األقؿ مف  ، 50 kVAحيث يكوف
السطح المستوي كافياً لمتخمص مف الح اررة المتولدة بالممفات والتي تنقؿ إليو بواسطة زيت التبريد .
وقد يحتوى الخزاف عمى مجارى ( أنابيب ) ( مواسير ) جانبية (  ، ) Tubed Tankويستخدـ ىذا النوع في محوالت التوزيع
المتوسطة القدرة حيث يتـ إضافة سطح تبريد عمى شكؿ أنابيب خارجية يتـ لحاميا عمى جسـ الخزاف و تكوف مسا اًر متوازيًا

لدوراف الزيت داخمياً .

وىناؾ نوع ثالث مف الخزانات وفيو تركب زعانؼ التبريد  Radiatorsعمى األجناب األربعة لممحوؿ و يتـ لحاميـ معاً لتكويف

خزاف المحوالت  ،وقد يسحب الزيت بمضخات لتبريده فى ال ػ  Radiatorsثـ يعاد لمخزاف مرة أخرى  ،وذلؾ فى المحوالت ذات
القدرات العالية .
ويركب الخزاف عمى قاعدة تعمؿ عمى عجبلت بحيث يسيؿ نقؿ المحوؿ  .وتمحـ خطاطيؼ فى الجزء العموى مف الخزاف لرفعو
مف خبلليا عند الحاجة.

 -1حماية القمب والممفات باحتوائو ليا .
 -2حمؿ أطراؼ ومخارج التوصيؿ .
 -3وضع وحفظ زيت المحوالت المستخدـ فى تبريد وعزؿ المحوؿ .
 -4حمؿ مواسير اإلشعاع لممحوؿ .
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ولمخزاف الرئيسي غطاء منفصؿ يستخدـ إلحكاـ الغمؽ  ،وتركب عميو بقية ممحقات ال ػ  ، Tankومنيا:

فى المحوالت كبيرة القدرة يزود خزاف الزيت الرئيسي بأنبوبة (رقـ  6فى الشكؿ  ) 2-5تغمؽ فتحتيا بواسطة شريحة زجاجية (
غشاء )  .وعند حدوث خطأ تزيد كمية الغازات بالخزاف  ،فتضغط عمى الشريحة الزجاجية فتكسرىا وتخرج الغازات إلى الجو
الخارجي وكذلؾ الزيت الزائد  .وىى تسمى أيضا بأنبوب تصريؼ الزيت .

شكؿ  : 2-5تفاصيؿ الخزاف المساعد

 3- 5صيدّم التندد Conservator Tank
في المحوالت الكبيرة يستخدـ دائما صندوؽ احتياطي لمزيت  ،بحيث يصبح التانؾ األصمي مغمو ار كميا في الزيت دوف أي
ستارة ىوائية فوقو  ،و تنتقؿ الستارة اليوائية إلى التانؾ االحتياطي أو صندوؽ التمدد أو الخزاف المساعد  -وكميا مترادفات -

كما في الشكؿ .3-5
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شكؿ  : 3-5الخزاف المساعد
والوظيفة األساسية ليذا التانؾ االحتياطي ىو استيعاب أي تمدد أو انكماش في حجـ الزيت بعيدا عف التانؾ األصمي  ،كما
أنو يعوض مباشرة أي نقص يحدث في زيت التانؾ األصمي  ،و مف ثـ فيو مزود بمقياس  oil level gaugeلمعرفة مستوى
الزيت بو حتى ال ينخفض بشدة عف الحدود المثمى .و ىو مزود أيضا بم ؤشر يرى بالعيف المجردة لمعرفة ارتفاع مستوى الزيت
بداخمو  . visible levelويقدر حجـ خزاف التمدد بحوالى  1/10حجـ الخزاف الرئيسي .
و عند تشغيؿ المحوالت عمى الحمؿ الكامؿ فانو تبعاً لخصائص الزيت الطبيعية يتمدد و يزيد حجمو  .و قد وجد عممياً أنو

يمكف أف يزيد الحجـ بنسبة  8%عند التحميؿ الكامؿ مع أقصى درجة ح اررة محيطة  ،و عمى ذلؾ ال يمكف ممئ الخزاف
بالكامؿ بالزيت  ،و لكف يكوف ارتفاع الزيت حوالي  30%مف ارتفاع خزاف التمدد لمسماح بتمدد الزيت .

ويزود خزاف التمدد بأنبوبة بياف مستوى الزيت (رقـ  4فى الشكؿ  )2-5وفائدتيا بياف مستوى الزيت  .وكذؾ يمكف مف خبلليا
مبلحظة لوف بخار الزيت الناتج عف حدوث عطؿ بالمحوؿ  ،بعد اشتغاؿ الػ ػ  ، Bochholz Relayحيث سيكوف لوف
البخار المتجمع واحدا مما يمى :
إما أبيض  ،فيدؿ ذلؾ عمى حرؽ فى الورؽ العازؿ .
أو أصفر  ،فيدؿ ذلؾ عمى حرؽ الخشب والفبر العازؿ .
أو أسود  ،فيدؿ ذلؾ عمى تحمؿ الزيت وحرقو .
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و بالطبع مع إضافة التانؾ االحتياطي فإننا نحتاج إلضافة عناصر جديدة مساعدة إلى ىذه المنظومة مثؿ Bochholz relay
ومثؿ .Breather unit

و يوجد ضمف ممحقات خزاف التمدد ما يعرؼ بػ

 ، Bochholz relayوىو جياز حماية  Protective Relayيمكنو أف

يصدر إنذار  alarmعند انخفاض مستوى الزيت  ،و يمكنو أيضا فصؿ المحوؿ إذا حدث عطؿ خطير .و يركب الػ ػ
 Bochholz Relayفى األنبوبة الواصمة بيف الخزانيف  .وىو يتكوف مف غرفة واحدة بيا عوامتيف  :عميا وسفمى كما فى الشكؿ
 .4-5ونتيجة عطؿ أو خبلفو تتراكـ بداخمو الغازات مما يتسبب فى إزاحة لمزيت .

ويزود ال ػ  Bochholz Relayأيضا بصماـ لخروج الزيت الزائد  ،كما يوجد بو صماـ لخروج بخار الزيت الذى يخرج مف فتحة
زجاجية أعمي اإلناء ومنيا يمكف معرفة نوع العطؿ بمعرفة لوف البخار الناتج.

شكؿ  : 4-5وضع ال ػ Bochholz relay
وعند حدوث أحماؿ زائدة جدا ترتفع درجة ح اررة الزيت حتى يغمى ويزيد معدؿ التبخر لو فيتجمع البخار أعمى إناء الػ ػ

 Bochholz Relayمما يسبب الضغط عمي العوامة العموية فتتحرؾ إلى أسفؿ مسببة توصيؿ دائرة اإلنذار.
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وعند حدوث قصر فاف ضغط الزيت داخؿ الخزاف الرئيسي يزداد  ،ويندفع الزيت بسرعة الي خزاف التمدد  ،وعند
مروره عمي الػ ػ  Bochholz Relayيضغط عمي العوامة السفمية مسببا قفؿ دائرة القاطع الرئيسي لممحوؿ وفى نفس
الوقت يكوف زيادة البخار داخؿ الػ ػ  Bochholz Relayقد سبب حركة العوامة العموية وبالتالي يحدث .Trip
عمما بأنو إذا حدث فقد فى زيت المحوؿ  -و نتج عنو انخفاض مستوى زيت الوحدة  -فإنو يحدث اضطراب فى وضع

العوامتيف تماما كما لو كاف نتيجة عطؿ.

عند انخفاض مستوى الزيت في التانؾ األصمي يتـ تعويضو كما ذكرنا أوتوماتيكيا مف التانؾ االحتياطي  ،و ىذا يتسبب في
انخفاض مستوى الزيت في التانؾ االحتياطي  ،و يزداد حجـ فراغ اليواء الموجود بو  ،فيسحب ىواء مف الخارج مف خبلؿ ما
يعرؼ بػ ، Dehydrated Breathing Unitو التي تحتوي عمى مادة  ، Silicone gelو ىذه المادة قادرة عمى امتصاص

أي رطوبة تتسرب لمزيت  ،وىذه المادة يتغير لونيا إذا فقدت قدرتيا عمى عزؿ الرطوبة مف الموف األزرؽ إلى الوردي كما فى
الشكؿ . 5-5
والسيميكاجيؿ  Silica gelعبارة عف ممح بموري يمتص كما ذكرنا الرطوبة الموجودة باليواء أثناء دخولو لممحوؿ و بالتالي
يمنع الرطوبة مف الوصوؿ لزيت المحوؿ .

شكؿ  : 5-5وحدة التنفيس
ألواف مادة السيميكاجيػػؿ :
الموف األزرؽ  :ىو لوف المادة الفعالة .
الموف الوردي ىو لوف مادة السيميكاجؿ المشبعة بالرطوبة و يجب تغيرىا أو التجفيؼ في فرف مفتوح درجة ح اررتو مف
200 : 150

ـ حتى تستعيد الموف األزرؽ مرة أخرى .

الموف األبيض  :ىو لوف مادة السيميكاجيؿ المشبعة بالرطوبة و تـ تجفيفيا عدة مرات وبالتالي لـ تعد صالحة العادة
التجفيؼ و يتـ تغيرىا .
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الموف األسود ىو لوف مادة السيميكاجيؿ المشبعة بالزيت حيث يقوـ الزيت بسد مساـ السيميكاجيؿ  ،واذا أصبحت
سوداء فبل تصمح عندئذ العادة التجفيؼ و يجب تغييرىا.

 4- 5ميعْم٘ محآ٘ الصٓت
الزيت لو أىمية كبيرة كما رأينا  ،ولذا كاف البد مف وجود منظومة تحميو مف التسرب  ،و مف التموث أيضا  ،فأي تموث يتسرب
لمزيت ( الرطوبة

 moistureمثبل والتى ىى مف أخطر أنواع التموث ) يتسبب في تقميؿ قوة عزؿ الزيت  ،و ىذا يمكف أف

يؤدي إلى حدوث ش اررة بيف الممفات و سخونة الزيت ثـ اشتعالو .كما أنو إذا وجدت بالزيت أي مواد موصمة conducting
 ( materialشوائب ) فإنيا تتسبب في نفس المشكمة السابقة  .وأخي ار  ،ف إف تسرب اليواء إلى الزيت يتسبب في نوع مف
األكسدة لمزيت  ، oxidationوقد يفقد الزيت خواصو العزلية بذلؾ .مف أجؿ كؿ ذلؾ كاف البد مف عمؿ منظومة لحماية الزيت
و مراقبتو طواؿ مدة خدمة المحوؿ .

تختمؼ المحوالت عف بعضيا في تصميـ منظومات حماية الزيت  oil preservationحسب حجـ و قدرة المحوؿ  ،فالمحوالت

الصغيرة يكتفي فييا بعمؿ لحامات جيدة لمػ  Tankالرئيسي و مراقبة أي شروخ في جسمو أو أى تسريب في الزيت  ،و مف ثـ
فيو نظاـ بسيط بدوف مراوح وال رادياتير كما في الشكؿ . 6-5

شكؿ  : 6-5الػ ػ  Sealingفى المحوالت الصغيرة
حيث يغمس الػ  Coreو الػ  windingsداخؿ ىذا الصندوؽ الحديدي  ،وال يمؤل الػ  ( Tankالمحكـ اإلغبلؽ ) بنسبة
 ،100%بؿ نترؾ ما يعرؼ بػ  GAS Blanketأي منطقة فراغ ىوائية لتسمح بتمدد الزيت داخؿ التانؾ عند الح اررة العالية
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دوف حدوث ارتفاع في الضغط الداخمي  .ويتراوح حجـ ىذه الػ  Blanketمف  %10إلى  %15عند ْ 25ـ  ،و أحيانا تكوف
ىواء أو نيتروجيف.
الحظ أنو عند حدوث عطؿ فإف ضغط الزيت سيرتفع بشدة داخؿ التانؾ  ،و لذلؾ البد أف نزود ىذه األنواع بصماـ
 pressure relief valveليسمح بتسريب اليواء مف الداخؿ لمخارج لحظة العطؿ .
واضح بالطبع أف ىذا النوع بسيط في تصميمو و سيكوف بالتالي أرخص في سعره  .ولكف يعيبو بالطبع أنو يمكف بسيولة أف
يحدث اتصاؿ باليواء إذا حدث أي خمؿ في المحاـ أو عيب فى الػ ػ  Flangeالتي تفصؿ بيف الػ  Bushingsو جسـ المحوؿ ،
لذا سنستخدـ نظما أخرى في المحوالت الكبيرة كما في الجزء التالي.
ممحوظة  :قبؿ مؤل الزيت في الػ  Tankالبد مف تفريغ اليواء أوال ثـ يوضع الزيت .
أما في المحوالت الكبيرة فيتغير ضغط الزيت داخؿ الػ  Tankحسب السخونة و البرودة ( التمدد و االنكماش)  ،و البد مف
عمؿ  Sealingليذه المحوالت بطريقة آمنة  .و ىناؾ أنظمة مشيورة لتأميف مثؿ ىذا الػ : Sealing of Oil-Filled Tr.
 .1و جود ال ػ ػ ػ Conservatorكما سبؽ شرحو فى الجزء السابؽ وكما ىو واضح فى الشكؿ . 7-5
 .2أو عمؿ  Positive Pressureفوؽ الزيت بواسطة غاز النيتروجيف

شكؿ  : 7-5تأميف الزيت فى المحوالت الكبيرة
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ومف األنظمة المشيورة لتأميف الػ  Sealing of Oil-Filled Trأف يتـ استخداـ النتروجيف المضغوط ليشكؿ فراغاً بنسبة حوالي

 %10فوؽ الزيت في التانؾ األصمي  ،وتزود المنظومة فى ىذه الحالة بأنابيب ممموءة بالنيتروجيف توضع ممحقة بالمحوؿ
لتعويض أي انخفاض في ضغط الغاز فوؽ الزيت  ،باإلضافة لمجموعة مف الصمامات ومؤشرات القياس كما في الشكؿ 8-5
 ،وىذا النتروجيف المضغوط يضمف عدـ تسرب أي ىواء إلي الزيت.

شكؿ  : 8 -5استخداـ النتروجيف

ضمف منظومة حماية الزيت ىناؾ منظومة لممحافظة عمى درجة ح اررتو مف االرتفاع  .ففي المحوالت الصغيرة يتـ تسريب
ح اررة الزيت مف خبلؿ تبلمس الزيت مع جسـ التانؾ  ،أما في المحوالت الكبيرة فيضاؼ عنصر جديد لزيادة كفاءة التبريد ،
وذلؾ عف طريؽ إضافة  Radiatorليقوـ بزيادة مساحة السطح المعرض لميواء مف الخارج والمبلمس لمزيت مف الداخؿ .
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وفي بعض المحوالت يكتفى بإضافة ىذا  Radiatorلزيادة كفاءة التبريد  ،وتعرؼ ىذه اآلنظمة بأنظمة التبريد الطبيعي لميواء
والزيت  ،ولكف في البعض اآلخر تضاؼ مراوح  Fansتركب عمى الػ  Radiatorكما في الشكؿ . 9-5

شكؿ  : 9-5تبريد المحوالت الكبيرة
وفي ىذه الحالة يكوف التبريد قسري  ، Forcedوىو أقوي مف السابؽ  ،ولذا تعرؼ بأنظمة  ، Forced Air, FAوقد تضاؼ

مضخة أيضاً لضماف تحريؾ الزيت بسرعة داخؿ الػ  Radiatorوداخؿ المحوؿ  ،وفي ىذه الحالة تسمى بأنظمة FAFO
 ، Forced Air Forced Oil,وألىمية ىذه المنظومة فستدرس تفصيبل في نياية الباب الرابع .

ممحوظة :

المحركات التي تحرؾ المراوح أو التي تحرؾ المضخات تكوف غالباً مرتبطة بأنظمة تحكـ أتوماتيكية لتشغيؿ أو إيقاؼ ىذه
المحركات حسب درجة الح اررة ودرجة التحمؿ  ،ألف ىذه المحركات تستيمؾ جزءاً عف قدرة المحوؿ  ،وبالتالي تقمؿ مف كفاءة
تشغيمو  ،ولذا يجب أال تعمؿ إال إذا كانت ىناؾ حاجة ماسة لتشغيميا.
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 5- 5مغري اجلَد () Tap Changer
الػ  Tap Changerىو أحد أىـ العناصر الرئيسية في تركيب المحوؿ والتى ليا عبلقة مباشرة مع الممفات  ،وىو الجياز
المسئوؿ عف تغيير النسبة بيف عدد المفات في ممؼ االبتدائي إلى عدد المفات فى الممؼ الثانوي وىى المعروفة ب ػ .N1 /N2
وىذا الجياز يكوف موجودا فقط مع المحوالت الكبيرة أما المحوالت الصغيرة فتكوف النسبة بيف  N1 /N2ثابتة .
وتغيير نسبة التحويؿ قد يكوف أثناء التشغيؿ  on-loadأو أثناء فصؿ المحوؿ  ، off-loadوالنوعاف موجوداف بالخدمة ،
ولكؿ ميزاتو وعيوبو  ،فالنوع األوؿ (شكؿ  )10-5أفيد وأسرع  ،لكنو أصعب في التصميـ ألف التغيير يتـ أثناء مرور التيار
في المفات  ،وىذا قد يتسبب في ش اررة .

شكؿ  : 10-5أحد اشكاؿ مغير الجيد
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Tap Changer
معموـ أف ثبات نسبة التحويؿ في المحوالت الكبيرة يتسبب أحيانا في مشاكؿ في أداء المحوؿ  ،ألنو إذا كانت نسبة التحويؿ
مثبل فى أحد المحوالت ىى  132/11 kVفمف المحتمؿ أف يتغير جيد الدخوؿ الذى يفترض أف يكوف مساويا ل ػ 132 kV
بل عف مصدر التغذية  ،وبالتالي ستتغير قيمة جيد الخروج .
بل مف ىذه القيمة نتيجة بعد المحوؿ مث ً
بدرجة أصغر أو أكبر قمي ً

ولعبلج ىذه المشكمة نستخدـ الػ  Tap Changerحيث يتـ أثناء تصنيع ممفات المحوؿ تقسيـ ممفات االبتدائى (الجيد األعمى

غالبا) إلي أجزاء  ،واخراج أطراؼ ىذه األجزاء لتكوف متاحة لمتوصيؿ الخارجي  .وىذا الجياز قادر عمى تكبير النسبة بيف
 N1/N2أو تصغيرىا بقدر محدد سمفًا  ،وتتراوح نسبة التغير بيف  ±5%مف الجيد اإلسمى كما في الشكؿ .11-5

شكؿ  : 11-5قيـ مغير الجيد
بل في محوؿ نسبة تحويمو ىى  132/11KVمف  132KVإلى  130KVأى بمقدار  %1مف
فمو انخفض جيد الدخوؿ مث ً

القيمة االسمية  ،فيذا يعنى أف جيد الخروج سينخفض أيضا ليصبح  10.8 kVبدال مف  .11 kVولكى نرفع ىذه القيمة

( ) 10.8 kVإلى القيمة االسمية ( )11 kVفإننا نحتاج لرفع نسبة التحويؿ لتصبح  %101بدال مف  ، %100وىذا يعني أف

جيد الخروج سيرتفع بنفس النسبة ليصبح مساويا  11KVكما فى المعادلة :

101
11kV
100

10.8

Vo

Tap Changer
وفكرة عمؿ الػ  Tap Changerيمكف فيميا بسيولة مف خبلؿ الشكؿ  12-5المرسوـ عمى أحد المحوالت جيد .kV 11/34
واضح مف الرسـ أف ممؼ كؿ  Phaseمقسـ إلى سبع أجزاء بحيث يمكف توصيؿ أى جزءيف مف ىذه األجزاء معا لمحصوؿ

عمى نسبة مف العدد الكمى لممفات.
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شكؿ  : 12-5توصيبلت مغير الجيد
عمميًا  ،فى محوالت التوزيع األقؿ قدرة سيتحرؾ مشط معدني ( Diverter Switchشكؿ  ) 13-5لعمؿ  shortبيف أى
طرفيف مف أطراؼ الممؼ االبتدائى السبع (األعمى جيدا واألقؿ فى التيار ) حسب وضع الػ  ، Switch Positionففي

الوضع رقـ  1مثبل سيتـ عمؿ  shortبيف الطرفيف  6&5في الػ  ( 3-Phasesباقي األرقاـ مفتوحة )  ،وىذا يعني أف عدد
المفات في الممؼ االبتدائى في حدىا األقصى دوف استبعاد أي لفات (الحظ ذلؾ فى الجزء األيمف)  ،ويكوف جيد االبتدائى
مساويا  ، 34650Vومف ثـ تصبح  N1/N2مساوية ل ػ .11/34
أما في الوضع رقـ  2فيتـ عمؿ  shortبيف الطرفيف  ، 4 & 6وىذا يعنى أنو إذا دخؿ التيار مف النقطة

 A10فى الػ ػ

ال بنقطة رقـ  6ثـ النقطة رقـ  4وىذا يعني أف جزء مف عدد المفات ( الواقع بيف  ) 5 ، 4قد
بل فإنو سيمر أو ً
 Phaseاألوؿ مث ً

استبعد أى قمت عدد المفات  ،ومف ثـ تنخفض نسبة التحويؿ  ،ومف ثـ سينخفض جيد االبتدائي ليصبح  33825 Vحسب
القيـ الموضحة بالجدوؿ يميف الشكؿ .12-5
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شكؿ  : 13-5أحد أشكاؿ مغير الجيد فى محوالت التوزيع
بالمثؿ في الوضع  6مثبلً سيتـ عمؿ  shortبيف  2-8وىذا يعني أف التيار يدخؿ مف رقـ  8ثـ الي رقـ  2ومف ثـ تقؿ بشدة
نسبة التحويؿ الستبعاد جزء كبير مف عدد المفات وىكذا .

وىناؾ مثاؿ آخر فى الشكؿ  ، 14-5وفيو يمكنؾ أف تحصؿ عمى أقصي نسبة تحويؿ عندما يكوف المشط فى في الوضع A
الذي يكوف فيو  shortبيف النقطتيف  ، 1-2ليصبح جيد الخروج  ، 144900Vأما أقؿ نسبة تحويؿ فتحصؿ عمييا إذا
وضعت الػ  DIVERTERفي الوضع  Eأي إذا عممت  shortبيف النقطتيف  ، 6-5ويكوف عندىا جيد الخروج 131100V
ألف جزء كبير مف المفات قد تـ عمؿ  shortفوقو كما فى الشكؿ .14-5

شكؿ  : 14-5مثاؿ آخر لمغير الجيد
والشكؿ  15-5يعطى مثاال ثالثا لمػ ػ . Tap Changer
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شكؿ  : 15-5مثااؿ ثالث لمغير الجيد

مغير الجيد عمى الحمؿ (  ) On load tap changerيستخدـ فقط في محوالت القدرة حيث يتعذر فصؿ المحوؿ عف
الشبكة  ،ولذا تغمر نقط التبلمس لمغير الجيد التى تستخدـ فى تغيير النسبة في اسطوانة بيا زيت غير قابؿ لبلشتعاؿ .
لكف ىناؾ نوع آخر وىو  Off-Load Tap Changerأى مغير الجيد عمى الدائرة المفصولة  ،و يستخدـ ىذا النوع في
محوالت التوزيع  ،حيث يجب فصؿ مصدر الجيد المتوسط و كذلؾ مفاتيح الخروج لعزؿ المحوؿ تماما عف الشبكة قبؿ عمؿ

أى تغير فيو نظ اًر لخطورة تغير وضع مغير الجيد في وجود جيد عمى المحوؿ حيث يؤدي ذلؾ إلى اشتعاؿ زيت المحوؿ .
والجدوؿ  1-5فيو مقارنة بيف النوعيف:
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جدوؿ  : 1-5مقارنة بيف مغير الجيد ال ػ  On-loadو Off-load

نوع المقارنة

مغير الجيد عمى الدائرة المفصولة

مغير الجيد عمى الحمؿ

( البلجيد )

نوع المحوؿ

محوالت القدرة

محوالت التوزيع

عدد نقاط التقسيـ

 17نقطة أو اكثر

 3أو 5

الوسط المحيط
طريقة التغيير
المكاف

اسطوانة مغمقة بيا زيت قاطع
لمش اررة

زيت المحوؿ

أتوماتيكيا بواسطة وحدة تحكـ يدويًا بعد فصؿ الجيود مف عمى

خاصة

أسطوانة

المحوؿ

خاصة

متوازية

الممفات

مع

اسفؿ السطح العموي لممحوؿ

وقاية المحوؿ مف الش اررة
فصؿ الجيد عف المحوؿ

التي يمكف أف تحدث أثناء زيت قاطع لمش اررة
التغيير
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 6- 5أطساف التْصٔل Bushings
مف العناصر األساسية البارزة في أي محوؿ وجود ما يعرؼ بػ  Bushingsوالتي وظيفتيا توصيؿ أطراؼ الممفات االبتدائية
الثبلثة الداخمية بالشبكة الكيربية الخارجية  ،أى توصيؿ المحوؿ ب ػجيد الدخوؿ  ، Input Voltageوكذلؾ توصيؿ أطراؼ
الممفات الثانوية الثبلثة الداخمية بأطراؼ الػ  Loadالخارجية .
وبالطبع حيث أننا نتعامؿ مع جيود عالية فبلبد مف عزؿ ىذه األسبلؾ وىذا ىو دور الػ  ، Bushingsالذى يمكف أف
نمخص وظيفتو بأنو يعزؿ أطراؼ الممفات الداخمية عف جسـ المحوؿ  ،أى أنو يقوـ بالربط بيف األطراؼ الداخمية لممحوؿ
واألطراؼ الخارجية لمشبكة سواء مصدر الكيرباء  ،أو الحمؿ.
ويتـ توصيؼ  Bushingsحسب جيد المحوؿ وحسب قيمة التيار المار بو وليس حسب قدرة المحوؿ ( رغـ أف القدرة ىي
حاصؿ ضربيا )  ،ألننا يمكف أف يكوف لدينا جيد عالي جداً  ،وتيار منخفض في جية  ،بينما لدينا جيد منخفض وتيار عالي
في الجية الثانية  ،وفي ىذه الحالة فالقدرة تقريباً متساوية في الناحيتيف بفرض عدـ وجود (  ، ) lossلكف مواصفات

 Bushingsالخاصة بكؿ جانب تكوف مختمفة تماما  ،ولذا ال تصمح القدرة لتوصيؼ الػ ػ . Bushings

فالعزؿ مثبلُ في الجانب األعمى جيدا يكوف أكبر بكثير مف الجانب األقؿ جيداً  ،ومف ثـ يمكنؾ أف تميز بمجرد النظر بيف
الجانب األقؿ جيدا و الجانب األعمى جيدا في المحوؿ مف مبلحظة حجـ الػ  Bushingsالموجود في كؿ جانب .

وتختمؼ مادة العوازؿ باختبلؼ الجيد المستخدـ ففي الجيد المنخفض و المتوسط تكوف مف الصيني  ،أما فى الجيد العالي
تكوف مف الصيني الممموء بالزيت  ،وفى حالة الجيد الفائؽ تكوف السيراميؾ .و الشكؿ  33-4يبيف بعض أشكاؿ ال ػ
.Bushings
مع مبلحظة أنو في حالة توصيؿ المحوؿ بكاببلت أرضية فإننا تستخدـ صندوؽ نياية مثبت فى جانب المحوؿ بحيث تدخؿ
إليو الكاببلت وتنفذ إلى داخؿ الوعاء  .أما فى حالة توصيؿ المحوؿ مباشرة بالخطوط اليوائية أو قضباف التوزيع فتكوف أطراؼ
التوصيؿ فوؽ غطاء المحوؿ .

جسـ الػ  Bushingالخارجي مصنوع غالباً مف السيراميؾ  ،ويتميز بالتعاريج الموجودة عميو كما في شكؿ  ، 16-5وىذه

التعاريج تعرؼ بالػ  ، Skirtsواليدؼ منيا جعؿ المسافة التي يقطعيا التيار المتسرب خبلؿ سطح العازؿ ( السيراميؾ ) أطوؿ
ما يمكف  ،ومف ثـ تصبح المقاومة السطحية لمتيار  surface resistanceأكبر ما يمكف لتقميؿ ىذه التيارات المتسربة.
وتعرؼ مسارات التسرب بػ  ، creeping pathsوتمتد مف الجزء المتصؿ بالكيرباء إلي جسـ العازؿ إلي األرض ( جسـ
المحوؿ ) وبالطبع نحتاج إل طالة ىذا المسار كما ذكرنا لزيادة المقاومة .
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شكؿ  : 16-5أشكاؿ البوشنج

في محوالت الجيد العالي يكوف ىناؾ احتماؿ لحدوث تفريغ كيربى في اليواء  Dischargeبيف األطراؼ الداخمة ذات الجيد
العالي وبيف جسـ المحوؿ بسبب ارتفاع الجيد وقيمة المجاؿ الكيربي  ،ولتقميؿ قيمة المجاؿ وتوزيعو بانتظاـ حوؿ ااػ ػ Skirts
نضيؼ حمقة معدنية كما في الشكؿ  17-5بالقرب مف نياية أطراؼ الػ  ، Bushingومف ثـ تسيـ ىذه الحمقة في ضماف أال
يرتفع قيمة المجاؿ إلى القيمة التي يمكف أف تؤدي لحدوث ظاىره الكورونا  ،والتي تنشأ عنيا إما إنييار جزئي partial
 breakdownأو يحدث نوع مف التفربغ  dischargeخبلؿ اليواء وىذا يعني فقد في الطاقة  ،وقد ينتيي بحدوث

 complete breakdownوانييار تاـ لمعزؿ بيف األطراؼ الحاممة لمتيار وجسـ المحوؿ .
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شكؿ  : 17-5حمقات الكورونا

وظيفة الػ  Flangeىي تثبيت الػ  bushingفي جسـ المحوؿ بطريقة تمنع تسرب أي تموث أورطوبة أو أتربة مف خبلؿ نقاط
االتصاؿ  ،وغالباً تصنع مف  cast aluminumوىي مادة غير مغناطيسية كما فى الشكؿ  18-5لمنع حدوث أي نوع مف الػ
 lossبسبب التيار الذي يمر خبلؿ ىذه الػ .Flange

شكؿ  : 18-5شكؿ ال ػ ػ Flange
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Rod Gap
تزود الػ ػ  Bushingsبما يسمى بالفجوة الش اررية  Rod Gap :كما فى الشكؿ  19-5وذلؾ لحمايتيا مف الجيود الزائدة حيث
إنو عند زيادة الجيد ينيار عزؿ اليواء في ىذه الفجوة .

شكؿ  : 19-5شكؿ فتحة التفريغ

 7- 5معدات الكٔاع ّالتخهه
فى نياية ىذا الباب ىذه صور لبعض الػ ػ  Accessoryالمستخدمة فى محوالت التوزيع مف كتالوج شركة الماكو لممحوالت
المصرية .الحظ أف شكؿ ال ػ  Accessoryيختمؼ حسب الػ ػ  ratingالخاص بالمحوؿ .
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الباب الجالح

تْصٔل امللفات ف ٙاحملْالت الجالثٔ٘
Transformer Connections
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ملاذا ىدزع ٍرِ املْضْعات ؟
لدينا في محوالت الػ ػ 3-Øثبلثة ممفات في الجانب االبتدائي موصمة عمى صورة دلتا أو

 ، starوثبلثة آخريف في الجانب

الثانوي موصمة عمى صورة دلتا أو  starأو زجزاج  ،وربما يكوف لدينا ثبلثة ممفات أخرى  Tertiary windingإذا كاف
الثانوي متعدد الجيد.
وحسب طريقة توصيؿ الممفات أو  Transformer Connectionsفى االبتدائى والثانوى سيكوف لدينا قيـ مختمفة لمػ ػ line
 ، voltageولمػ ػ  ، voltage phaseوىذا معروف وسبق الحديث عنو  ،لكننا سنتحدث تفصيال فى ىذا الباب عن أمور

أخرى إضافية ليا عبلقة بالػ ػ .Transformer Connections
فاختبلؼ ال ػ ػ  Connectionسيؤثر عمى:

 -1القطبية أو ال ػ  ، Polarityفطريقة التوصيؿ واتجاه المؼ فى الممفات سيحدد االتجاه المحظي لجيد الثانوي بالنسبة
لجيد االبتدائي سواء فى المحوالت ال ػ  3-Øأو فى المحوالت الػ ػ  ، 1-Øوىو ما يعرؼ بالقطبية.
 -2كما سيؤثر اختبلؼ ال ػ ػ  Connectionعمى قيمة الزاوية بيف الجيد الناشئ في الثانوي والجيد االبتدائي  ،أو ما
يعرؼ بال ػ  ، phase displacementوبالطبع فإف قيمة ىذه الزاوية ستتوقؼ ليس فقط عمى طريقة التوصيؿ فى كبل
الجانبيف وىؿ ىى دلتا/ستار  ،أو ستار/دلتا  ،أـ دلتا /دلتا إلخ  ،إنما ستتوقؼ كذلؾ عمى طريقة توصيؿ الممفات
الثبلثة معا لتشكيؿ توصيمة الػ ػ  Deltaأو لتشكيؿ توصيمة ال ػ . Star
 -3و سيؤثر كذلؾ اختبلؼ ال ػ ػ  Connectionعمى ما يعرؼ بػ ػ ػ  ، vector groupوىو موضوع مترتب عمى قيمة الػ ػ
 phase displacementالسابقة كما سنرى.
 -4ومف الموضوعات المرتبطة كذلؾ بالػ ػ  Connectionموضوع الػ ػ

 Phase Sequenceأو اتجاه تتابع ال ػ

 ، Phasesوىؿ ىى  Aثـ  Bثـ  Cأـ ىى ترتيب آخر  ،وىؿ الترتيب مع عقارب الساعة أـ عكس عقارب الساعة
إلخ.
فأىمية دراسة موضوع عمؿ الػ ػ  ، Connectionوطريقة ترتيب وتوصيؿ الممفات الثبلثة معا فى كؿ جية  ،تكمف فى أنو
عند طريقيا نستطيع أف نحقؽ أية زاوية اتجاىية مطموبة بيف االبتدائي والثانوى (أى  ، ) Vector Groupونحقؽ أيضا
أية  ، Phase Sequenceونحقؽ أية قطبية  ، Polarityوكؿ ذلؾ سيفيد عند توصيؿ المحوالت عمى التوازى  ،وىذا
ىو الغرض األساسي مف دراسة ىذا الموضوع  ،فبدوف ىذه المعمومات ال يمكف توصيؿ المحوالت عمى التوازى  ،كما أف
معرف ة ميزات وعيوب كؿ طريقة توصيؿ سيؤثر عمى اختيارؾ لممحوؿ حتى لو كاف المحوؿ منفردا.
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مبلحظة:

موضوع ( القطبية) ىو الوحيد الذى يصمح تطبيقو بمحوالت ال ػ  ، 3-Øو محوالت الػ ػ  ، 1-Øأما باقى
الموضوعات فيتعمقوا بمحوالت ال ػ  3-Øفقط.
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الفصل الصادط

قطبية احملوالت
Transformer Polarity

مصطمح القطبية يقصد بو تحديد العبلقة االتجاىية بيف جيد المصدر فى ممفات االبتدائي  ،والجيد الناشئ فى ممفات الثانوي
والتي بناء عمييا سيتحدد االتجاه المحظي لجيد الثانوي بالنسبة لجيد المصدر وىؿ يتزايدوف معا ويتناقصوف معا أـ ىناؾ

 Phase Shiftبينيما  ،وذلؾ سواء فى المحوالت ال ػ  ، 3-Øأو فى المحوالت الػ ػ .1-Ø

فالمعموـ أف جيد الثانوي يمكف أف يكوف في نفس إتجاه جيد االبتدائي  ، In-phaseوقد يكوف عكس االتجاه 180 degree
 ، out of phaseوذلؾ حسب طريقة لؼ األسبلؾ وحسب اتجاه المؼ تحديدا  ،وىذا ىو المقصود بالقطبية.
عمى سبيؿ المثاؿ لو أف إتجاه لؼ األسبلؾ كاف مف أعمى ألسفؿ في اتجاه عقارب الساعة في كبل الممفيف ( االبتدائي
والثانوي ) وذلؾ لمف ينظر لمممؼ مف أعمى ففي ىذه الحالة فالطرؼ النيائي العموي لمممؼ االبتدائي و نظيره الثانوي سيكوناف
ليما نفس القطبية  ،وىذا يعني أف أى ارتفاع أو انخفاض في االبتدائي و الثانوي سيكوف في نفس المحظة  ،أي متزامناف معا

فى كبل الطرفيف .أما لو عكست القطبية فيذا يعني العكس تماما  ،أي أف أحدىما يرتفع و اآلخر ينخفض.

 1- 6جتسب٘ عنلٔ٘ لتْضٔح مفَْو الكطبٔ٘
فى المعمؿ يمكف أف نصنع  Air-core Transformerمكوف كما فى الشكؿ  1-6مف:
 -3ممؼ إبتدائى (األخضر ) ويمثمو ال ػ  Signalالعموية فى جياز راسـ الموجات . Oscilloscope
 -4ممؼ ثانوى (األحمر) ويمثمو ال ػ  Signalالسفمية فى جياز راسـ الموجات . Oscilloscope
فى الصورة اليمنى تشير األسيـ عمى الممف يف إلى أنيما ممفوفيف فى نفس االتجاه .أما فى الصورة اليسرى فقد تـ عكس اتجاه
الثانوى بالنسبة لبلبتدائى (الحظ أف السيميف عكس بعضيما)  .اآلف قارف بيف الصورتيف فى جياز راسـ الموجات ليظير لؾ
بوضوح مفيوـ القطبية  ،ففى الصورة اليسرى يرتفع الجيداف معا وينخفضا معا وتسمى القطبية ىنا ب ػ ػ Additive Polarity
أى قطبية جمع  ،وبمجرد عكس اتجاه المؼ تغيرت الزاوية بيف جيد االبتدائى والثانوى بمقدار  180درجة مع عدـ تغير قيمة
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المقدار ( magnitudeأى فقط تغير االتجاه) وأصبح الجيداف عكس بعضيما فى االتجاه فإذا ارتفع األوؿ انخفض الثانى
وىكذا  ،وتسمى بالقطبية الطرحية . Subtractive Polarity

شكؿ  : 1-6اختبلؼ ال ػػقطبية حسب اتجاه المؼ

ولتوضيح أىمية الػ ػ  polarityفى الواقع العممى  ،فإننا نأخذ مثاال عند توصيؿ محوليف عمى التوازى  ،وتذكر أنو في الدائرة
الكيربية البسيطة لتوصيؿ بطاريتيف عمى التوازي يكوف التوصيؿ صحيحا إذا كانت األقطاب متشابية موصمة معا  ،فيخرج
مجموع التياريف إلى الحمؿ كما فى الجزء األيسر مف الشكؿ  ، 2-6أما اذا تـ عكس اتجاه األقطاب فإف ذلؾ يعني حدوث
 shortوحدوث خطأ قاتؿ في التوصيؿ ألنو سيمر تيار مرتفع جدا بيف البطاريتيف  Circulating currentخبلؿ فقط مقاومة
األسبلؾ والمقاومة الداخمية لمبطاريتيف المنخفضة أصبل أى خبلؿ مقاومة تقريبا تساوى صفر .

شكؿ  : 2-6تأثير عكس اتجاه األقطاب (األيسر ىو الصحيح)
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فإذا كانت الػ ػ  Polarityلممحوليف الموصميف عمى التوزاى مختمفة فستحدث نفس المشكمة السابقة ويمر تيار عالى جدا Short
بيف المحوليف نفسييما  ،ومف ىنا كاف البد مف معرفة ال ػ  Polarityأوال قبؿ توصيؿ المحوالت عمى التوازى.

 2- 6تسمٔص أطساف احملْل طبكا للنْاصفات املختلف٘
مف الطبيعي أف يكوف ىناؾ  standardموحد لتمييز أطراؼ الممفات االبتدائي و الثانوي في حالة المحوالت األحادية والثبلثية
 ،ففي كبل النوعيف فإف أطراؼ الممؼ تخرج لخارج المحوؿ مف خبلؿ ال ػ ػBushings

و يجب أف تكوف مميزة بعبلمات أو

رموز واضحة لتمييز أطراؼ الجيد العالي عف أطراؼ الجيد المنخفض  ،وتحديد أيضا أطراؼ ال ػ  3-Øمرتبة في كبل
الجانبيف مف المحوؿ ( .ممحوظة  :ال يكفى االعتماد عمى حجـ الػ ػ  Bushingلتمييز األطراؼ  ،ألف الحجـ يميز فقط بيـ
الجيد العالى وىو األكبر حجما وبيف الجيد المنخفض  ،لكنؾ ال تستطيع أف تحدد مف مف الثبلثة ىو  Phase-Aأو

 ، Phase-Bومف ىنا كانت أىمية الترميز.

تستخدـ ثبلثة حروؼ ىى  ، U & V& Wوتكوف ىذه الحروؼ كبيرة  Capital Letterومسبوقة برقـ  1فى حالة أطراؼ
الجيد العالي  ،ىكذا  ، 1W ، 1V ، 1U:أما أطراؼ الجيود األخرى
مسبوقة برقـ  ، 2ىكذا 2w 2v 2u :

فتستخدـ ليا األحرؼ الصغيرة Small Letter

 .ويمكف استخداـ رقـ  3إذا كاف المحوؿ بو ممؼ ثالث وىو ما يعرؼ ب ػ Tertiary

 ،Windingsىكذا  ، 3w 3v 3u :ويستخدـ الحرؼ  Nلتمييز خط ال ػ ػ ػ  ، Neutralويوضع عمى اليميف.
والترميز طبقا لمػ ػ  IECفى المحوالت الثبلثة يظير كما فى الشكؿ .3-6

1N
2n

1U

1V
2u

2v

1W
2w

شكؿ  : 3-6ترميز المحوالت الثبلثية فى IEC
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تستخدـ حرؼ ال ػ  Hلتمييز الجيد العالي  ، H1, H2, H3أما الجيود األخرى بالمحوؿ فيستخدـ معيا الحرفيف  X,Yأي
) (X1,X2,X3أو ) (Y1,Y2,Y3وىكذا  ،ويستخدـ الرقـ  0لتمييز الػ ػ  Neutralفى الناحيتيف () X0 ، H0

أما محوالت ال ػ  ، 1-Øوباستخداـ مواصفات ال ػ ػ  ANSIفيكوف الترقيـ فيو كما فى الشكؿ .4-6

شكؿ  : 4-6ترميز محوؿ  1-Øفى مواصفات IEEE / ANSI
أما المحوؿ الػ ػ  3-Øفى نفس المواصفات فيكوف كما فى الشكؿ ( 5-6ىذه صورة الموحة لمناظر إلييا مف أعمى المحوؿ )

H2

H3
X3

H1
X2

X1

H0
X0

شكؿ  : 5-6ترميز المحوالت الثبلثية فى الػ ػ ANSI
الحظ أنو فى حالة الػ ػ  IECأف ال ػ ػ

 Neutralيوضع عمى اليميف  ،ويرمز لو بالرمز  1nو  2Nفى جيتى الجيد العالي

والمنخفض عمى التوالى  ،عكس مواصفات ال ػ ػ  ANSIفتضعو عمى اليسار وترمز لو بالرمز  H0و X0فى الجيتيف عمى التوالى
كما فى الشكؿ . 5-6
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 3- 6حتدٓد الـــــ  Polarityمً السمْش
والترميز السابؽ لو أىمية في تحديد القطبية أى العبلقة االتجاىية بيف جيد الممؼ االبتدائي والممؼ الثانوي .
يدور وراء
ا
فاذا كاف الترتيب ىو  H1,H2فى االبتدائى ثـ  X2, X1,في الثانوى كما فى الشكؿ  6-6األيمف (بمعنى أنيما
بعضيما فى اتجاه عقارب الساعة) فإف ىذا القطبية تسمى قطبية جمعية ( Additive Polarityمف الجمع)  ،وىذا يعني أنو
عندما تكوف  H1موجبة بالنسبة لػ ػ ػ  H2فإنو في نفس المحظة تكوف  X1موجبة بالنسبة .X2
أما اذا كاف الترتيب معكوسا (الترميز فى اتجاه واحد فى الجانبيف) كما فى الشكؿ  6-6األيسر فتسمى Subtractive
 Polarityوىى عكس الحالة السابقة .

شكؿ  : 6-6أنواع القطبية
وأحيانا في المحوالت األحادية يعبر عف  Add/Subباستخداـ الػ ػ ػ ػ Dotكما في الشكؿ . 7-6
فاذا كانت النقطتيف في اتجاه واحد فيذا يعني  ، Add Polarityوىنا يعني كما ذكرنا سابقا أف الجيد في ىذيف الطرفيف
يرتفعاف معا وينخفضاف معا في نفس التوقيت كما فى الشكؿ  7-6األيسر  ،أما إذا وضعت نقطة في األعمى و أخرى في
األسفؿ فيذا يعني .Sub Polarity.
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شكؿ  : 7-6توضيح أنواع القطبية

ممحوظة ىامة جدا  :عند التوصيل عمى التوازى توصل األطراف التى عمييا  Dotمعا.
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الفصل الصابع
حصاب الــ Phase Displacement
وحتديد الـــــ Vector Group
ىذا الموضوع يخص فقط المحوالت الثبلثية الػ ػ  3-Øو ليس لو معنى وال عبلقة بالمحوالت الػ ػ  ،1-Øحيث أننا فى
المحوالت الثبلثية نحتاج عند توصيميـ عمى التوازى ليس فقط لمعرفة ترتيب الػ ػ ػ  phasesالثبلثة في الجانب االبتدائي
والثانوي  ،وكتابة رموزىا بالطرؽ القياسية (

 x1 x2 x3 – H1 H2 H3إلخ )  ،ومعرفة القطبية ليا كما سبؽ فى الفصؿ

السابؽ  ،ولكننا نحتاج أيضا لمعرفة الزاوية االتجاىية

 Phase Displacementبيف الممفات المتناظرة في الجانبيف

االبتدائي والثانوي .

 1- 7تعسٓف الــ Phase Displacement
تعرؼ الػ ػ ػ  ، Phase Displacementوأحيانا يطمؽ عميو الػ ػ  Angular Displacementبأنيا الزواية بيف جيديف ىما :
ال ػ  line-to-Nالموجود في االبتدائي  ،ونظيره الموجود فى الثانوي  ،أو ىى الزاوية بيف جيديف  LN :في جانب  HVو الػ ػ
 LNفي جانب  . LVوتعتبر ىذه الزاوية موجبة اذا كاف  LNفي جانب الػ  LVمتأخ ًار عف الػ  LNالخاص بػ  HVعمى
اعتبار أف اتجاه الدوراف الموجب ىو عكس عقارب الساعة.

ولتوضيح ذلؾ فربما تكوف ممفات المحوؿ موصمة عمى شكؿ " "Yفي الجانب  ، HVوبالمثؿ موصمة عمى شكؿ " "yفي
الجانب ال ػ  ، LVفإذا كاف الممؼ الخاص بػ ػ

 phase-Aفي الجانب الػ ػ  HVمتطابؽ تماما مع الممؼ الخاص بالػ ػ phase

 _aفي الجانب الػ ػ  LVفحينئذ نقوؿ أف الزاوية االتجاىية بيف الممفيف ىي صفر  ،ويعبر عف ذلؾ بكتابة العبلقة بيف األوجو
الثبلثة كما يمي Yy0
وعمى حسب قيمة ىذه الزاوية فقد قسمت المحوالت إلى مجموعات اتجاىية  Vector Groupsعديدة  ،مف أشيرىا (ىذه فقط
بعض المجموعات وليست كميا):
)Zero phase displacement (Yy0, Dd0, Dz0
)180° phase displacement (Yy6, Dd6, Dz6
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)-30° phase displacement (Yd1, Dy1, Yz1
)+30° phase displacement (Yd11, Dy11, Yz11

3- Group 3:
4- Group 4:

ىناؾ قواعد متفؽ عمييا لمتعبير عف قيمة الزاوية االتجاىية  ،التي تتزحزح بيا الممفات المتناظرة في الجانبيف  HVو ،LV
وكذلؾ لمتعبير عف الػ ػ  ،Vector Groupوسنطبؽ ىنا فى ىذا الكتاب مصطمحات ال ػ  ، IECوىذه القواعد نوجزىا فيما يمى:
.1

اتفؽ عمى كتابة طريقة التوصيؿ فى الممؼ االبتدائى بحروؼ كبيرة  Capitalفإذا كاف التوصيؿ عمى شكؿ ستار
نكتبيا  Yواذا كاف عمى شكؿ دلتا نكتبيا  ، Dواذا كانت  Zigzagفإننا نكتبيا  ، Zوىكذا  .أما طريقة توصيؿ
الثانوى فتكتب بحروؼ ( .) y , d , z, etc. ( smallالحظ ىنا أننا نتكمـ عف نوع التوصيمة وليس عف ال ػ
 Phasesداخؿ التوصيمة والتى تكممنا عنيا فى الفصؿ السابؽ).

 .2إذا كانت نقطة الػ ػ  Neutralيمكف الوصوؿ إلييا فى توصيمة الػػستار فإف حرؼ ال ػ  Nيظير أيضا فى االسـ  ،فنقوؿ
مثبل أف التوصمية  YNdىى توصيمة  Starفى االبتدائى ونقطة التعادؿ ليا متاحة خارجيا ( ، )accessibleأو

نقوؿ أنيا  Yynإذا كاف الثانوى موصؿ  ، Starو نقطة تعادؿ فيو متاحة خارجيا.

 .3وحيث أف الػ  Deltaليس ليا نقطة  Nفقد اتفؽ عمى رسـ نقطة  Nافتراضية داخؿ مثمث االتجاىات لتحديد المكافئ
لػ  LNالخاص بكؿ  Phaseكما فى الجزء األيسر مف الشكؿ  ، 1-7وبناء عمى ىذا االتجاه االفتراضى يتـ تحديد
اتجاه الجيد فى كؿ كما فى الجزء األيمف مف الشكؿ . 1-7

A1
C2

A1
C2
B1
A2

N

C1
B2

B1
A2

C1
B2

شكؿ  : 1-7وضع ال ػ ػ  Nاالفتراضى فى حالة الدلتا
 .4واتفؽ أيضا عمى أف تمثؿ الزوايا االتجاىية بػ ػ  12رقـ  ،وبما أف مجموع الزوايا حوؿ نقطة ىو  360درجة  ،ومف
ثـ يكوف الفرؽ بيف كؿ رقميف متتالييف يساوي  360/12أى  30درجة  .فالرقـ  1يمثؿ  30درجة والرقـ  2يمثؿ
 60درجة وىكذا  .ومف ثـ فإذا كاف المحوؿ موصبل بطريقة  ، Yyوكانت الزاوية االتجاىية بيف ممفات االبتدائى
والثانوى – وبفرض أف كبل الممفيف موصؿ عمى شكؿ ستار  -تساوي  30 +درجة مثبل فإننا نكتبيا  ، Yd1وىذا
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يعني أف متجو الجيد  Line-to- Neutralفي ال ػ ػ  Yيسبؽ متجو الجيد (  )LNفي الػ ػ  Deltaبػ ػ
عكس اتجاه عقارب الساعة  .أما إذا كانت ال ػ ػ  Deltaىي التي تسبؽ فإننا نكتبيا

 30درجة في

 Yd11أف الزاوية بينيما ىي

 330درجة أو  30 -درجة.
 .5فى حالة محوالت ال ػ  Autoالثبلثية نستخدـ حرؼ ال ػ  aأو كممة  autoلمتعبير عف الجانب الموصؿ بيذه الطريقة ،
عمى سبيؿ المثاؿ  ، YNaأو يمكف كتابتيا  ، YNautoأو  ، YNa11أو  YNa0وىكذا.

يمكف تحديد الػ ػ  Phase Displacementبالرسـ  ،وذلؾ برسـ ساعة حقيقية يكوف فييا دائما المتجو الممثؿ لجيد الثانوي (
فى  phase-aمثبل ) ىو عقرب الساعات  ،بينما يكوف المتجو الممثؿ لجيد االبتدائي فى  phase-Aىو عقرب الدقائؽ ،
وكبلىما يمثؿ الػ ػ  LNفي كبل الجانبيف  .وفى ىذه الطريقة إبدأ دائما برسـ عقرب الدقائؽ الممثؿ لئلبتدائى  ،ونفترض ىنا أنو
يمثؿ الجيد األعمى  ، HVواجعمو دائما يقؼ عند الساعة  12كما فى الشكؿ  ، 2-7سواء كانت التوصيمة فى االبتدائى دلتا
أو ستار  ،ثـ إرسـ عقرب الساعات الممثؿ لمجيد المنخفض حسب زاويتو فى الرسـ  ،وبالتالي يمكف مباشرة معرفة المجموعة
االتجاىية  Vector Groupومنيا نعرؼ قيمة ال ػ ػ ػ ػ ػ Phase Displacementمف قيمة الساعة.
فالمجموعة االتجاىية فى الشكؿ  ، 2-7و بفرض أف الممفات كانت  Dyتكتب ىكذا  ، Dy11 :ألف الساعة تشير إلى
الحادية عشر  ،ومنيا تكوف ال ػ ػ ػ ػ ػ Phase Displacementيساوى  330درجة أو يساوى  30-درجة.
تذكر دائما أن الزاوية االتجاىية تعتبر موجبة اذا كان  LNفي جانب الـ  LVمتأخراً عن الـ  LNالخاص بـ  HVعمى
اعتبار أن اتجاه الدوران الموجب ىو عكس عقارب الساعة.

شكؿ  2-7تحديد المجموعة االتجاىية مف شكؿ ساعة اليد
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مثال: 1-

ما معنى Dy3؟
وأف ممفات الثانوي ( الجيد األقؿ ) موصمة عمى شكؿ

ىذا يعني أف ممفات االبتدائي ( الجيد األعمى ) موصمة عمى شكؿ

 Yوأف الزاوية االتجاىية بينيما تساوي  90درجة  ،وىذا كما تشير العقارب إلى الساعة الثالثة فى ساعد اليد كما سنرى الحقا.

(بمعنى آخر أف متجو الدلتا يسبؽ متجو النجمة فى عكس اتجاه عقارب الساعة).

مثال: 2-

ما معنى  Dy1؟
وأف ممفات الثانوي ( الجيد األقؿ ) موصمة عمى شكؿ

ىذا يعني أف ممفات االبتدائي ( الجيد األعمى ) موصمة عمى شكؿ

 Yوأف الزاوية االتجاىية بينيما تساوي  30درجة  ،بمعنى آخر فإف جيد ال ػ  L Nفي االبتدائي يسبؽ جيد  L Nفي الثانوي

ب  30درجة ( كما تشير العقارب إلى الساعة الواحدة فى ساعد اليد كما سنرى الحقا).

اتفؽ عالميا أيضا عمى أف اتجاه "عكس عقارب الساعة" يعتبر ىو المرجع في حساب الفروؽ بيف الزوايا  ،وىو أيضا المرجع

فى تحديد ال ػ  ، phase Sequenceفنقوؿ مثبل عف الشكؿ  3-7أف التتابع أو ال ػ  Phase Sequenceلو ىو  Aثـ B
ثـ .C

A1
B1

C1

شكؿ  : 3-7اتجاه الدوراف موجب
ونقوؿ عف التيار فى دائرة  R-Lمثبل أنو متأخر عف الجيد بزاوية

كما فى الشكؿ  ، 4-7وغير صحيح أف

نقوؿ أف التيار يتقدـ ب ػ  30درجة ألف األصؿ أف الدوراف يكوف عكس عقارب الساعة  ،ومف ثـ فالجيد فى ىذا المثاؿ ىو الذى
يسبؽ التيار فى ىذا االتجاه .
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Vs
Ø
Is

شكؿ  : 4-7التيار المتأخر عف الجيد
ممحوظات ىامة :

 -1يجب عدـ الخمط بيف ال ػ  ، phase angle displacementوزاوية الػ ػ  ، Power factorفاألولى ىى زاوية بيف
جيديف  LN :في جانب  HVو الػ ػ  LNفي جانب  ، LVوتتوقؼ قيمتيا عمى طريقة تصيؿ الممفات معا وىو ما
ندرسو فى ىذا الفصؿ  ،أما الثانية (زاوية الػ ػ  ) Power factorفيى زاوية بيف الجيد والتيار فى كؿ جانب عمى حدة
مف جانبى المحوؿ  ،وتتوقؼ قيمتيا عمى طبيعة الحمؿ الموصؿ عمى المحوؿ)
 -2يجب عدـ الخمط أيضا بينيـ  ،و بيف الػ ػ  ، Phase Rotationفاتجاه الدوراف يعني الترتيب الذي تتابع بو القيمة
العظمى لمجيد في  phaseالثبلثة  ،وىؿ ىي مثبل  Aثـ  Bثـ  Cأـ ىى  Aثـ  Cثـ . B
 -3الحظ أف عكس أي  two phaseيتسبب في تغير اتجاه الدوراف مباشرة .

 2- 7طسٓك٘ زضه امللفات ّاملتجَات
المطموب فى ىذا الجزء رسـ الممفات والمتجيات الخاصة بمحوؿ موصؿ عمى شكؿ ستار فى االبتدائي وموصؿ عمى شكؿ دلتا
فى الثانوى .ودائما تكتب أسماء أطراؼ الممفات فى االبتدائي باستخداـ الحروؼ الكبيرة  Capitalمثؿ A1A2, B1B2 ,
 ، C1C2بينما تستخدـ الحروؼ الصغيرة
الجزء العموى مف الشكؿ .5-7

 smallلتسمية أطراؼ الممفات الثانوية  ، a1 a2 – b1 b2 – c1 c2كما فى

ويجب التذكير أف الممؼ  A1A2ممفوؼ عمى نفس الػ ػ ػ  Limbالتي يمؼ عمييا الممؼ  a1 a2ومف ثـ سنستخدـ ليا نفس
الموف في الرسومات سواء فى رسـ الممفات أو فى رسـ المتجيات الخاصة بكؿ  .Phaseوكذلؾ سنستخدـ لونيف آخريف
لمػ ػ  phasesاآلخريف .
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a2

a1

b2

b1

c2

c1
b1

A1

A2

B1

B2

C1

C2
A2

a2

b2
c1

N
a1

c2

C2

B2

شكؿ  5-7رسـ الممفات والمتجيات
ولمسيولة سنعتبر دائما أف القطبية متشابية بمعنى أف  A2موجب بالنسبة لػ ػ ، A1ومف ثـ فإف  a2موجب بالنسبة لػ ػ، a1
وبالمثؿ في ال ػ ػ phasesاألخرى  ،وبناء عميو فاألطراؼ الخارجية فى كبل الجانبيف ىى التى ستحمؿ رقـ A2, B2, ِ( 2

a2, b2, c2

 . ) C2وفى ىذه الحالة ترسـ  a1a2توازي

 A1A2وكبلىما يتجو مف الداخؿ لمخارج كما فى الجزء

العموى مف الشكؿ  ، 5-7وىكذا بالنسبة لم ػ  .B and Cوحيث أف الممؼ االبتدائي موصؿ عمى شكؿ star

فإف

 A1B1C1توصؿ معا لتكوف النقطة . (Neutral( N

عند رسـ المتجيات (الجزء السفمى مف الشكؿ  ) 5-7إبدأ برسـ متجيات ال ػ ػ  Yأوال  ،ثـ إرسـ المتجو الخاص بكؿ  phaseفى
الدلتا موازيا لنظيره فى الػ ػ .Y

ورغـ أف توصيؿ الممفات عمى شكؿ ستار لو طريقة واحدة  ،إال أف ممفات الثانوي الموصمة عمى شكؿ دلتا يمكف أف يتـ
بطريقتيف  ،حيث يمكف توصيؿ الطرؼ  a1بالطرؼ  c2كما فى الشكؿ السابؽ  ، 5-7وبالمثؿ قمنا بتوصيؿ ( b2c1,
 .) a1c2ويمكف أيضا توصيؿ الطرؼ  a1بالطرؼ  b2كما فى الشكؿ  6-7التالى  ،وقد وصمنا فيو أيضا األطراؼ المتقاربة
(.)c2b1, c1a2
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a2

a1

b2

b1

c2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

c1
A2
a2

c1

c2
a1

N

b1

b2

C2

B2

شكؿ  6-7طريقة ثانية لتوصيؿ ممفات الدلتا مقارنة بالشكؿ 5-7
وكبل الطريقتيف تحققاف نفس اليدؼ كما ذكرنا ىو أف  a2a1يوازي

 ، A2A1والممؼ الثاني  B2B1يوازي b2b1

والممؼ الثالث  C2C1يوازي  ، c2c1غير أف  phase displacementبيف ال ػ  Phasesالمتناظرة ستكوف مختمفة كما
سنرى كما فى الجزءيف السفمييف مف الشكؿ  ، 5-7والشكؿ . 6-7
الحظ وجود وجو آخر مف أوجو االختبلؼ بيف الطريقتيف  ،وىو أف اتجاه الدوراف  Phase Rotationلممفات الدلتا فى الطريقة
األوؿ سالب ألنو فى اتجاه عقارب الساعة  ،بينما اتجاه الدوراف موجب فى الحالة الثانية .

مثال3-
حدد اتجاه الدوراف و حدد أيضا ال ػ  Vector Groupلكؿ مف المحوليف المرسوميف في الشكؿ ( 7-7اعتبر المحوليف مف
النوع ال ػ  Step-Downأى أف جيد االبتدائى ىو األعمى:
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شكؿ  7-7المثاؿ 3-
اتجاه الدوراف في المحوؿ األيمف موجب ( عكس عقارب الساعة ) فى كمتا جانبيو  ،لكف اتجاه الدوراف فى المحوؿ األيسر
موجب بالنسبة لم ػ  ، Starلكنو سالب في جانب الػ  Deltaألنو يدور مع عقارب الساعة (الحظ اتجاه االسيـ ) .
فى المحوؿ األيمف أيضا  ،نجد جيد االبتدائي الموصؿ عمى شكؿ دلتا ويمثمو عقرب الدقائؽ (األطوؿ)  ،بينما جيد الثانوى
الموصؿ عمى شكؿ ستار ويمثمو عقرب الساعات ( األقصر )  ،والزواية بينيما كما ىو واضح مف رسمة الساعة ىى ( 30 -

درجة ) الف جيد الثانوى ىو الذى يسبؽ جيد االبتدائي فى عكس اتجاه عقارب الساعة  ،ومف ثـ تكتب العبلقة بينيما .Dy11
(الحظ أف الساعة تمثؿ الحادية عشر).
أما فى المحوؿ األيسر  ،نجد جيد االبتدائي الموصؿ عمى شكؿ دلتا ويمثمو عقرب الدقائؽ (األطوؿ)  ،بينما جيد الثانوى
الموصؿ عمى شكؿ ستار ويمثمو عقرب الساعات (األقصر ) لكف الساعة تشير إلى الواحدة (الزاوية تساوى  30درجة ) ،
ومف ثـ يكوف ال ػ  Vector groupالممثؿ ليذا المحوؿ ىو ( Dy1الساعة الواحدة) (.الثنوى ىنا متأخر عف االبتدائى والدوراف
عكس عقارب الساعة)
والشكؿ التالى يمثؿ مثاؿ آخر تطبيقا عمى طريقة تعبير مواصفات الػ ػ  IECعف المجموعة االتجاىية فى المحوالت
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ويمكف بسيولة قراءة وتحديد الػ ػ  Vector Groupبنفس طريقة الساعة السابقة.

مثال 4-

عبر عف المجموعة االتجاىية لمحوؿ موصؿ عمى شكؿ نجمة فى االبتدائي والثانوى وكبلىما لو نقطة التعادؿ خارجية ،

وبدوف أى  ، Phase shiftأما ممؼ الػ ػ  Tertiaryفموصؿ عمى شكؿ دالتا  ،ومتجيو متأخر بزاوية  150درجة.
الحؿ :
المجموعة االتجاىية السابقة يعبر عنيا كما يمى :
YNyn0d5

 3- 7حتدٓد اجملنْع٘ االجتأٍ٘ مً طسٓك٘ تْصٔل األطساف
ىذا نوع مختمؼ عف المثاؿ رقـ  ، 3ألف الممفات مرسومة بالطريقة العادية التى ال يظير معيا زاوية الممؼ  ،والواقع أف ىذا

النوع ىو األقرب لمواقع  ،ولذا يجب أف يك وف الميندس قاد ار عمى اكتشاؼ المجموعة االتجاىية مف طريقة توصيؿ األطراؼ
معا كما فى المثاؿ التالى:
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مثال 5-

حدد الػ ػ  Vector Groupلممحوؿ فى الشكؿ . 8-7

N

a2

c1

C1

b1

B1

a1

A2

شكؿ 8-7

A1

مثاؿ رقـ 5

لحؿ ىذه النوعية مف المسائؿ  ،إتبع الخطوات التالية (كما فى الشكؿ :) 9-7
 -1ارسـ متجيات االبتدائى ( ال ػ  ) Starبحيث يكوف اتجاه الدوراف عكس عقارب الساعة (أى أف لدينا Positive
 Phase Rotationمالـ ينص عمى غير ذلؾ)  ،واجعؿ متجو ال ػ  Aلمسيولة يشير إلى أعمى أى الساعة .12

 -2ارسـ متجو  a1a2الخاص بالدلتا بحيث يوازى متجو  A1A2الخاص بال ػ Star
 -3حدد الطرؼ المتصؿ بػ ػ  1aفى توصيمة الدلتا  ،وستجده فى ىذا المثاؿ ىو  ، c2وعمى ىذا ارسـ متجو ال ػ c1c2
يوازى  C1C2الخاص ال ػ  Starو بحيث تكوف نقطة  c2منطبقة عمى a1
 -4أكمؿ بقية الدلتا
 -5ارسـ متجو ال ػ  N-a1فى الدلتا وحدد الزاوية بينو وبيف متجو ال ػ  A1فى الػ ػ  ، Starومنيا تجد أف الساعة تكافئ
(الساعة الواحدة) أى أف المجموعة االتجاىية ىة  ، Yd1ومنيا تحدد ال ػ  Phase Displacementوستجدىا ىنا
تساوى  30درجة (الحظ أنيا موجبة ألنيا فى متأخرة عف االبتدائى فى عكس اتجاه عقارب الساعة).

a1

a1
N
b1

c1

a1

c2 a1
c1

c1
b1

A1

a2

a2
B1

شكم  9 -7خطوات حم انمثال رقم 5
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هثال 6
حدد المجموعة االتجاىية والػ ػ

 Phase Displacementلمتوصيمة فى الشكؿ . 10-7
N

a2

c1

C1

b1

B1
A2

a1

شكؿ 10 -7

A1

مثاؿ رقـ 6

اتبع نفس الخطوات السابقة  ،وىى ىذه المرة أكثر سيولة مف السابقة (كما فى الشكؿ :)11-7
 -1ارسـ متجيات االبتدائى (ال ػدلتا) بحيث يكوف اتجاه الدوراف عكس عقارب الساعة ( ىذا ىو األصؿ مالـ ينص عمى
غير ذلؾ) ومتجو الػ ػ  NA1يشير إلى أعمى أى الساعة  .12والحظ أف  A1متصمة بػ ػ ػ  C2حسب الرسـ.

 -2ارسـ متجو  a1a2الخاص ال ػ  Starبحيث يوازى متجو  A1A2الخاص بال ػدلتا (الحظ األلواف).
 -3أكمؿ بقية ال ػ Star

 -4حدد الزاوية بيف متجو  NA1وبيف متجو ال ػ  a1فى ال ػ  Starومنيا تحدد المجموعة االتجاىية (قيمة الساعة) وىى
فى ىذا المثاؿ الحادية عشر  ،أى أف المجموعة االتجاىية ىى  ، Dy11ومنيا نجد أف ال ػ Phase
 Displacementتساوى سالب ( 30الساعة الحادية عشر) .

a1

A1
C2

b1
A2
B2

B1

C1

c1

شكؿ  11-7خطوات حؿ المثاؿ رقـ 6
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هثال 7
حدد المجموعة االتجاىية والػ ػ

 Phase Displacementلمتوصيمة فى الشكؿ . 12-7

N
c1

C1

b1

B1

a1

a2

A2

A1

شكؿ  12-7المثاؿ 7-
اتبع نفس الخطوات المرسومة فى الشكؿ : 13-7
 -1ارسـ متجيات االبتدائى (ال ػدلتا) بحيث يكوف اتجاه الدوراف عكس عقارب الساعة ومتجو الػ ػ  NA1يشير إلى أعمى
أى الساعة  .12والحظ أف  A1متصمة بػ ػ ػ  B2حسب الرسـ.

 -2ارسـ متجو  a1a2الخاص ال ػ  Starبحيث يوازى متجو  A1A2الخاص بال ػدلتا (الحظ األلواف).
 -3أكمؿ بقية ال ػ Star
 -4حدد الزاوية بيف متجو  NA1وبيف متجو ال ػ  a1فى ال ػ  Starومنيا تحدد المجموعة االتجاىية (قيمة الساعة) وىى
فى ىذا المثاؿ يشير إلى الساعة السابعة  ،أى أف المجموعة االتجاىية ىى  ، Dy7ومنيا نجد أف ال ػ Phase
 Displacementتساوى  210-درجة أو  +150درجة .
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b1
A1
B2

c1
C2

B1

A2

C1

a1

شكؿ  13-7حؿ المثاؿ رقـ 7

والجدوؿ التالى يعطى نماذج أخرى لحساب الػ ػ  Phase Displacementطبقا لمتوصيبلت فى الػ ػ IEC Code
(راجع باب االختبارات فى ىذا الكتاب لتتعرؼ عمى طريقة معرفة المجموعة االتجاىية معمميا)
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وىذه بعض التوصيبلت مف الػ ػ IEC
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الفصل الجامن

ميسات وعيوب التوصيالت املعوورة يف
احملوالت

ذكرنا فى الفصؿ السابع أنو عمى حسب قيمة الزاوية االتجاىية بيف متجيات االبتدائى والثانوى فإننا يمكف أف نحصؿ مف ىذه

التوصيبلت عمى مجموعات اتجاىية  Vector Groupsعديدة  ،مف أشيرىا (ىذه فقط بعض المجموعات وليست كميا):
)Zero phase displacement (Yy0, Dd0, Dz0
)180° phase displacement (Yy6, Dd6, Dz6
)-30° phase displacement (Yd1, Dy1, Yz1
)+30° phase displacement (Yd11, Dy11, Yz11

Group 1:
Group 2:
Group 3:
Group 4:

1234-

وسبؽ أف ذكرنا فى الفصؿ الرابع أف أشير طرؽ توصيؿ ممفات المحوالت  Connectionsىى :
)1. Wye – Wye ) Star-Star
)2. Wye – Delta (Star-Delta
)3. Delta -Wye )Delta-Star
4. Delta - Delta

وسنعرض فى ىذا الفصؿ لمميزات وعيوب كؿ طريقة مف ىذ ه الطرؽ  ،باإلضافة إلى طرؽ أخرى مثؿ الزجزاج .ولكننا سنبدأ
بشرح بعض المفاىيـ العامة التى سيرد ذكرىا كثي ار عند عمؿ مقارنات بيف التوصيبلت المختمفة .وتحديدا سنعرض لموضوعيف:
 -1تأثير نوعية التوصيمة عمى ظيور أو منع الػ ػ . Harmonics
 -2تأثير وجود تأريض لمتوصيمة مف عدمو.

 1- 8تأثري ىْعٔ٘ التْصٔل عل ٙظَْز الــ Harmonics
فى حالة المحوالت األحادية  1-Øفإننا لكى نحصؿ عمى جيد  Sinusoidalيحقؽ المعادلة :
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فإنو يمزمنا أف يكوف لدينا أيضا فيض  magnetic Fluxلو نفس المنحنى الجيبى ألف الجيد الناشئ ليس إال نتاج لتفاضؿ
معادلة الفيض طبقا لقانوف فارادى :

d
dt

N

e

والسؤاؿ ىو  :كيؼ نحصؿ عمى فيض  sinمف تيار ال ػ  magnetization currentوالذى يبدو فى الجزء الثالث فى الشكؿ
 1-8مشوىا وال يمثؿ  Pure Sin؟

شكؿ  1-8شكؿ الفيض الناشى وشكؿ تيار المغناطيسية
والحقيقة أنو لكى تحصؿ عمى فيض  Sinالبد أف يكوف تيار المغناطيسية  Magnetization Currentمشوىا بيذه الصورة
التى يظير بيا فى الشكؿ  ، 1-8وذلؾ ألف منحنى المغناطيسية فى ال ػ  Coreوالذى يحدد العبلقة بيف قيمة الفيض والتيار
المنشأ لو يتبع شكؿ الػ ػ  Hysteresis Loopالمرسومة فى أقصى يميف الشكؿ .1-8
ومنحنى ال ػ  Hysteresisغير خطى أى  ، Non linearومف ثـ فإنو عند عمؿ  Re-constructلمتيار المنشئ لمفيض
سنجد أف لدينا قيمتيف مختمفتيف لمتيار عند كؿ قيمة لمفيض كما فى الشكؿ  ، 2-8وىذا يعنى كما ذكرنا أنو لكى نحصؿ عمى

شكؿ الفيض الجيبى البد أف يكوف تيار  magnetization Currentبيذا الشكؿ الغير جيبى . non-sinusoidal
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شكؿ  2-8استنتاج الفيض الناشى مف تيار المغناطيسية
واذا طبقنا قواعد فوريير  Fourier Transformعمى شكؿ تيار المغناطيسية الممثؿ بالموف األسود فى الشكؿ  3-8سنجد أنو
يتكوف مف عدة ترددات مف أىميا التردد الرئيسى بالطبع (  ) 50Hzوالممثؿ بالموف األحمر فى الشكؿ  ، 3-8ويعرؼ أيضا

بال ػ  ، Fundamental Componentولدينا كذلؾ التردد (  ) 150Hzوالممثؿ بالموف األخضر وىو ما يعرؼ بالػ ػ 3rd
. harmonics

شكؿ  : 3-8التوافقيات الثبلثة األولى
وبالطبع ىناؾ ترددات أخرى كثيرة لكنيا محدود القيمة والتأثير .ومف ثـ يمكف أف نقوؿ أف تيار المغناطيسية Magnetization
 currentىو مجموع تياريف أساسييف أحدىما لو تردد  50 Hzواآلخر تردده . 150 Hz
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والخبلصة فى محوالت الػ ػ  1-phaseلكى نحصؿ عمى جيد  sinusoidalالبد أف يكوف منحنى الفيض ، sinusoidal
ولكى تحصؿ عمى فيض  sinusoidalالبد أف نسحب مف المصدر تيار المغنطة  Magnetization currentوشكمو غير
جيبى ألنو مكوف مف تياريف أحدىما لو تردد  50Hzواآلخر تردده . 150 Hz

والسؤاؿ اآلف  :ماذا يحدث لو تـ عمؿ فمتر لمتيار المسحوب مف المصدر والداخؿ إلى الممؼ االبتدائى بغرض منع التردد
 150 Hzمف الظيور؟  ،بمعنى آخر ماذا يحدث لو كاف تيار المغناطيسية  pure sinوليس كما فى الشكؿ السابؽ؟
المفاجأة ىى أنو إذا كاف تيار المغناطيسية  pure sinفسيصبح الجيد الناشئ حسب قانوف فارادى ىو المشوه  ،ويشبو
المنحنى األسود فى الشكؿ :4-8

شكؿ  4-8شكؿ الجيد الناشئ مف تيار مغناطيسيى pure sin
والذى إذا تـ تحميمو ب ػ  Fourier Transformفسنكتشؼ أنو مكوف مف تردديف أساسييف ىما ال ػ  ( 50Hzاألحمر)  ،و الػ ػ

( 150Hzاألخضر) فى نفس الشكؿ  ، 4-8أى أف المفاجأة الغير سارة ىى أنؾ إذا منعت الػ ػ  3rd Harmonicمف تيار

المغناطيسية المسحوب مف المصدر (االبتدائى) فستظير الػ ػ  3rd Harmonicلؾ فى الجيد المتولد فى الثانوى والذى يذىب

لممستيمكيف  ،وىذا بالطبع غير مرغوب فيو.
والخبلصة موضحة فى الشكؿ  : 5-8إذا التيار المسحوب  non sinusoidalستحصؿ عمى جيد  ، sinusoidalوالعكس

بالعكس.
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شكؿ  5-8خبلصة العبلقة بيف شكؿ تيار المغناطيسية وشكؿ الجيد الناشئ
اآلف  :ماذا يحدث إذا وصمنا ثبلثة محوالت مف النوع ال ػ  1-Phaseمعا ليكونوا محوؿ واحد مف النوع ال ػ  3-phase؟

فى ىذه الحالة سيكوف لدينا ثبلثة تيارات لمػ  magnetizationوجميعيـ محمميف بال ػ  3rd Harmonicكما سبؽ  ،وكما

يظيروف فى الشكؿ : 6-8

شكؿ  6-8تيارات المغناطيسية فى األوجو الثبلثة
وبالطبع كؿ منحنى منيـ لو تـ تحميمو بواسطة فوريير فستجد أنو يحتوى عمى التردد األصمى  50 Hzوعمى ال ػ 3rd
) ، harmonic (150Hzلكف الجديد ىنا أف المنحنى الممثؿ لمتردد األصمى فى كؿ  Phaseيتساوى فى المقدار مع
المنحنييف اآلخريف لكف بينو وبيف المنحنييف اآلخريف  120درجة  phase shiftكما ىو معموـ  ،أما المنحنيات الممثمة لم ػ
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 3rd harmonicفى األوجو الثبلثة فمتساوية فى المقدار واالتجاه وليس بينيـ أى  . Phase Shiftأى جميعيـ ، In-phase
أى أنيـ منطبقيف عمى بعض وليس بينيـ أى .Phase Shift

فى حالة توصيؿ المحوالت الثبلثة عمى شكؿ ستار كما فى الشكؿ 7-8

شكؿ  7-8تأتير توصيمة النجمة عمى شكؿ الجيد فى المحوالت الثبلثية
الحظ أف الجيد الموجود عمى كؿ  phaseفى االبتدائى ىو  ، sinusoidal voltageوأنو يسحب تيار المغناطيسية المكوف

مف  Fundamental + 3rd Harmonicكما سبؽ  ،لكف عند جمع تيارات ال ػ  Fundamentalالثبلثة ( )ifa +ifb + ifc
الراجعة خبلؿ خط الػ ػ  Neutralستجد أننا نحصؿ عمى صفر (جمع اتجاىى لثبلثة تيارات متساوية فى المقدار وبينيا 120
درجة)  ،لكننا حيف نجمع تيارات ال ػ  i3fالراجعة فى ال ػ  Neutralفسنحصؿ عمى  3i3fألنيـ جميعا ليـ نفس الػ ػ . Phase

وىذا يعنى فى الخبلصة أف توصيمة ال ػ  Starال تمنع تيارات ال ػ  3rd harmonicمف الظيور فى تيار االبتدائى لكنيا تعطى

جيد عمى شكؿ  Sinفى الثانوى فى كؿ  phaseكما فى الشكؿ السابؽ ألف شرط وجود ال ػ  3rd harmonicفى تيار
المغناطيسية متحقؽ فى كؿ . phase
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فى حالة الدلتا كما فى الشكؿ  8-8سنجد أف الجيد الموجود عمى كؿ  phaseفى االبتدائى ىو  sinusoidal voltageكما

فى السابؽ  ،وأنو يسحب تيار المغناطيسية المكوف مف  Fundamental + 3rd Harmonicفى كؿ  phaseعمى حدة كما
سبؽ  ،لكف عند حساب قيـ تيارات ال ػ  Fundamentalفى الػ ػ  Line currentعند أى  Nodeستجد مثبل عند الػ ػ Node

العميا أنيا تساوى ( )  ) ifa - ifbكما فى الشكؿ  ،لكننا حيف نحسب قيمة تيار ال ػ  3rd harmonicعند أى Node

فسنحصؿ عمى صفر  ،ألنيـ جميعا ليـ نفس الػ ػ  ، Phaseوىذا يعنى أف تيارات الػ ػ  3rd Harmonicال يوجد لو أى ظيور
فى الػ ػ . Line currents

.
شكؿ  8-8التيارات فى توصيمة الدلتا
وىذا يعنى فى الخبلصة أف توصيمة ال ػ  Deltaتمنع تيارات ال ػ  3rd harmonicمف الظيور فى تيار االبتدائى  ،وفى نفس

الوقت تعطى جيد عمى شكؿ  Sinفى الثانوى فى كؿ  phaseألف تيار ال ػ  magnetizationفى كؿ  Phaseيحتوى عمى
مركبة الػ ػ  ، 3rd Harmonicولكنو يدور  circulateداخؿ الدلتا وال يظير خارجيا  ،ومف ثـ يعطى  sin waveفى كؿ

 ، Phaseوفى نفس الوقت ال تظير ال ػ  3rd Harmonicفى ال ػ  Line currentsالمسحوبة مف االبتدائى كما فى الشكؿ -8
.9
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شكؿ  9-8تأتير توصيمة الدلتا عمى شكؿ الجيد

فى حالة توصيؿ االبتدائى عمى شكؿ ستار ( بدوف خط  ، ) Neutralوتوصيؿ ممؼ الثانوى وكذلؾ الممؼ الثالث المعروؼ
باسـ ال ػ Tertiary windingعمى شكؿ  Zig-Zagكما فى الشكؿ  10-8سنبلحظ التالى :

شكؿ  11-8توصيمية نجمة  -زجزاج
سنفترض أف عدد المفات متساوية فى الممفات الثبلثة فيذا يعنى أف نسب التحويؿ تساوى .1

نتيجة عدـ وجود مسار رجوع لم ػ  3rd harmonicفى االبتدائى ستظير مركبة ال ػ  3rd harmonicفى الممفات الثبلثة فى

االبتدائى  .وحسب اتجاىات ال ػ  Polarityالمفترضة فى الشكؿ السابؽ سنجد أف ال ػ  Line voltageوىو المحصمة االتجاىية
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لمجيد عمى  two phasesسيساوى مثبل بيف  A and Cقيمة ال ػ  line voltageالمعروفة  ،لكف المفاجاة السارة ىنا ىى
اختفاء مركبة الػ ػ  3rd harmonicفيو كما ىو واضح مف المعادلة المكتوبة أعمى الشكؿ . 10-8

وىذا يعنى فى الخبلصة أننا أماـ توصيمة فريدة جدا  ،فرغـ أف الجيد عمى كؿ ممؼ منفردا يحتوى عمى مركبة الػ ػ 3rd
 harmonicوبالتالى فشكمو  ، non sinusoidalإال أف ىذه المركبة ال تظير عند المستيمؾ ومف ثـ فالجيد يظير فى شكؿ

 Sinusoidalلممستيمؾ  ،ولو استخدمنا توصيمة  Deltaفى االبتدائى أيضا فمف تظير ىذه المركبة ال فى المصدر (

االبتدائى)  ،وال عند المستيمؾ (الثانوى)  ،ومف ىنا كانت أىمية ىذه التوصيمة (  ) Delta / Zig Zagفى شبكات التوزيع
حيث األحماؿ غالبا تكوف  ، Unbalancedواحتماالت الػ ػ  harmonicعالية ونحتاج ليذه التوصيمة لمنع ظيورىا.
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 2- 8تأثري التأزٓض عل ٙعنل احملْالت
عند الحديث عف تأريض نقطة التعادؿ تذكر أف لدينا نوعيف مف األنظمة مصنفة حسب وضع نقطة التعادؿ  ،وىما :

و في ىذا النظاـ ال يوجد اتصاؿ بيف نقطة التعادؿ و األرض  ،و تمثؿ المعاوقة  Zبيف أي موصؿ و األرض بمكثؼ  ،و بيف
أي موصميف بمكثؼ أيضًا  .و تكوف المكثفات الموجودة بيف الموصبلت مجموعة دلتا  ،أما المكثفات بيف الموصبلت و

األرض فتكوف عمى شكؿ ستار كما فى الشكؿ .11-8

شكؿ  : 11-8النظاـ المعزوؿ
وحيث أف تأثير مجموعة مكثفات الدلتا عمى الخصائص األرضية لمنظاـ ال تذكر حيث أنيا غير متصمة باألرض فيمكف
إىماليا .
أما بالنسبة لتوصيمة ال ػ  ، Starوالتى تكوف نقطة التعادؿ فييا غير مؤرضة (معزولة) فإف التيارات خبلؿ المكثفات الثبلثة
متساوية و بينيما زاوية  . °120و حيث أف نقطة التعادؿ لممكثفات ىو جيد األرض و بالتالي تكوف نقطة التعادؿ لممحوؿ
جيدىا يساوي جيد األرض و بذلؾ يمكف اعتبار أف المحوؿ في ىذه الحالة مؤرض لكف مف خبلؿ مجموعة مكثفات افتراضية
( . ) CA , CB , C C
ويتميز نظاـ نقطة التعادؿ المعزولة عف األرض باآلتى :
تيار القصر يكوف صغير جداً ألنو يمر إلى األرض خبلؿ مكثفات ذات معاوقة  Zعالية جدا.
تكوف قيمة ( ) KVA SCوقت القصر صغير جداً ( . ) Short Circuit Level
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ولكف يعيب ىذا النظاـ :
في حالة حدوث قصر بيف  ، Phaseو األرض فسيرتفع الجيد عمى  Two Phasesاآلخراف بقيمة VLine
(

√

) فإذا استمر ىذا الجيد عمى العوازؿ لمدة طويمة فقد تنيار العوازؿ .

قيمة تيار القصر بيف الػ ػ  Phaseو األرض صغير جداً و ال يكفي لتشغيؿ أجيزة الوقاية .

يمكف نشوء جيود عابرة مرتفعة (  ) Transientsتكوف ليا آثار تدميرية في حالة وجود عطؿ بيف الػ ػ  Phaseو

األرض قد تصؿ قيمتو مف  4إلى  6مرات مف جيد الػ ػ  Phaseمع األرض .
في حالة حدوث قصر ال يمكف تحديده بسيولة .

قد ينشأ قوس األرضي مستمر  Arcing Voltageبيف الخظ وبيف األرض عند حدوث قصر.

تأريض نقطة التعادؿ يضمف حدوث تأثير أكبر عمى أجيزة الوقاية لحظة حدوث قصر أرضي (وىذا مرغوب فيو لزيادة
حساسية األجيزة) وال يتسبب فى ارتفاع في الجيد .وحيث أف تيار القصر يمر في دائرة القصر مف الخط إلى نقطة التعادؿ
خبلؿ األرض فإنو يمكف التخمص مف القوس األرضي المستمر  Arcing Voltageالذي يحدث عندما تكوف الشبكة غير
مؤرضة .
في حالة التأريض المباشر فاف الجيد بيف أى خط و خط آخر ال يزيد عف (  ) √3 Vphو تحت جميع الظروؼ يكوف جيد
نقطة التعادؿ صفر فبل يكوف ىناؾ جيد عائـ غير محدد (  ) No Floating Voltageو ىذا يسمح بتقميؿ العزؿ لنقط

التعادؿ لممحوالت و المكونات األخرى  .ويعتبر نظاـ تأريض نقطة التعادؿ بصفة عامة أكثر أمانا لؤلشخاص و المعدات .
مبلحظات ىامة:
 -1عند تأريض نقطة التعادؿ يجب فصؿ أرضي نقطة التعادؿ عف أرضي جسـ المحوؿ حتى ال يرتفع الجيد عمى جسـ
المحوؿ أثناء حدوث قصر بيف وجو و األرض .
 -2يظير أثر تأريض أو عدـ تأريض نقطة التعادؿ بشدة عند دراسة األعطاؿ الغير متماثمة Unsymmetrical Faults
والتى تدرس بطريقة الػ ػ  Symmetrical Componentsوممخصيا تجده فى الجزء التالى.

 3- 8التْصٔل بطسٓك٘ : Y Y
ىناؾ عدة طرؽ مشيورة لمتوصيؿ ممفات المحوالت مف بينيا طريقة  Y Yأي توصؿ ممفات االبتدائي عمى شكؿ  Yوممفات
الثانوي عمى شكؿ  ، Yويمكف أف تكوف نقطة الػ  Nموصمة باألرض أو معزولة عنيا  ،وبالطبع يمكف أف تكوف الػ Phase
 Displacementبينيما صفر أو  180درجة كما في الشكؿ . 14-8
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شكؿ  : 14-8طريقة Y Y
وبالطبع يتـ لؼ كؿ  two phasesمتشابييف في االبتدائي والثانوي معا عمى نفس ال ػ  Limbفى القمب الحديدى.

ىذه الطريقة يكثر استخدميا في خطوط نقؿ القوى ذات الجيد المرتفع ألف الجيد الموجود عمى كؿ = phase

VL
3

ومف ثـ

تكوف العوازؿ أقؿ تكمفة ألف الجيد عمييا أقؿ  .وىو أنسب المحوالت فى حالة الجيود العالية والتيارات المنخفضة.
وىي أيضاً تتميز بعدة مميزات منيا :

 -1أف جيد االبتدائي والثانوي يكوف  ، In-phaseومف ثـ ال توجد  ، Phase Displacementوىذه الميزة مفيدة في
المحوالت التي تستخدـ في شبكات الربط ذات الجيود المختمفة فمو كاف لدينا شبكة بيا درجات مف الجيود المختمفة
مثؿ جيد  ، 66 , 132 , 220, 500 KVفمف السيولة ربط أي جيديف معًا بواسطة محوؿ واحد مباشرة مف

 500-66مثبلَ  ،أو مف  132إلى  ،220وىكذا دوف أي تعقيدات فنية أو تصنيعية في المحوالت في أي مكاف

بالشبكة طالما أف جميع المحوالت  Cascadedأى متتابعة وراء بعضيا فقط بتغيير نسبة لتحويؿ  ،وعمى عكس مف

ذلؾ  ،لو كاف لدينا محوؿ مف نوع آخر (دلتا/ستار مثبل ) وسط ىذه المجموعة فإننا نحتاج لضبط  phaseأيضا
 ،وىذه يعقد األمور .
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 -2ومف مميزات ىذه التوصيمة أيضا أننا نحتاج لعدد أقؿ مف المفات في كؿ  phaseلتنتج نفس الفيض مقارنة بمحوؿ
موصؿ  ، Deltaوذلؾ ألف جيد الػ Vphaseيساوي تقريباً  57%مف جيد .Vline
 -3ومف مميزاتيا أف الػ  Capacitanceبيف الممفات تكوف كبيرة نسبيا  ،وذلؾ لكبر حجـ الموصبلت  ،وىذا يؤدى إلى
صغر قيمة ال ػ  Surge impedanceوالتى تساوى √  ،وىذا يؤدى إلى زيادة تحمؿ المحوؿ لمتغيرات فى الجيد
نتيجة عمميات فتح وغمؽ القواطع  ،أو نتيجة البرؽ.
 -4ومف مميزاتيا أنو يمكف تغذية أحماؿ أحادىة مف محوؿ ثبلثى بؿ يمكف جعمو يغذى حمبل واحدا أحاديا إذا حدث
عطؿ عمى أحد ال ػ  ، Phasesوذلؾ بفصؿ ال ػ  phaseالمعطؿ مف الجيتيف وعمؿ  Shortعمى طرفى أحد الػ ػ
 Phasesاالثنيف السميميف  ،وبذلؾ نستفيد مف (

√

) أى ما يقرب مف  %60مف الطاقة.

 -1العيب األوؿ يظير فقط إذا كانت نقطة الػ  Nغير مؤرضة  ،ففي ىذه الحالة فإف جيد الثانوي سيكوف مشوىا
 distorted waveألف تيار الػ  zero sequenceلف يجد مسار ليرجع مف خبللو.
 -2أيضا لو حدث تحميؿ غير متزف عمى المحوؿ فإف الجيد عند الحمؿ سيصبح غير متزف وتصبح نقطة التعادؿ غير
مستقرة  ،ما لـ يتـ توصيؿ الػ  Nالخاصة بالحمؿ بال ػ  Nالخاصة بالثانوى.

 -3وجود  3rd harmonicsفي حالة المحوالت الغير المؤرضة يتسبب أيضا في حدوث  Over voltageعند انخفاض
األحماؿ .
 -4كؿ المشاكؿ السابقة تحدث عند عدـ تأريض نقطتي التعادؿ  ،وعبلج ذلؾ يكوف بتأريض ال ػ ػ ، Nلكننا إذا وصمنا
نقطتي التعادؿ باألرض فستظير مشكمة مختمفة وىي أنو في حالة حدوث عطؿ أرضي  ground faultفي دائرة
الػ  Secondaryفإف تيار العطؿ ستظير لو مركبة خبلؿ دائرة ال ػ Primaryكما في الشكؿ  . 15-8ويمكف أف
يتسبب في تشغيؿ أجيزة الوقاية المركبة عمى  Nالػ  primaryبسبب أعطاؿ أرضية في دائرة الثانوي .
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شكؿ : 15-8اتجاه تيارات األعطاؿ األرضية فى محوالت الػ ػ ػ YY
 -5ومف عيوب ىذه الطريقة أف الجيود الميكانيكية اثناء األعطاؿ تكوف عالية جدا بسبب كبر مساحة مقطع الممفات
حيث أف التيار المار فى كؿ  Phaseىو نفسو الػ ػ . Line current

ممحوظة ىامة:
ال يصح توصيؿ حمؿ مف النوع ال ػ ػ  single phaseبيف أحد األطراؼ واألرض فى محوؿ  YYإال إذا كاف المحوؿ مف النوع
الػ ػ  Core Typeألف النوع اآلخر سيعانى مف مشكمة Unsymmetrical Flux
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 4- 8التْصٔل بطسٓك٘ -Y
مف الطرؽ األكثر انتشا ًار في توصيؿ المحوالت طريقة -Y

كما فى الشكؿ  ، 16-8والمقصود ىنا أف يكوف االبتدائى ىو

الدلتا والثانوى ىو الػ ػ ػ  ، Yوفييا نتجنب الكثير مف مشاكؿ  YYالتي أشرنا إلييا سابقا.

شكؿ  : 16-8طريقة -Y
فتوصيؿ جانب  LVعمى شكؿ Deltaيعطيؾ ميزة التيار المنخفض فى كؿ وجو  ، Iphوتوصيؿ جانب ال ػ  HVعمى شكؿ
 Starيعطيؾ ميزة الجيد المنخفض  Vphفى كؿ وجو.
الحظ أف عدـ وجود نقطة تعادؿ فى االبتدائى ال تعتبر عيبا ألنو غالبا يتـ توصيمو بالمولد مف ىذه الجية.

ومف مميزات ىذه الطريقة أيضا أف تيار  3rd Harmonicالموجود في  Voltage Signalsالقادمة مف المصدر يظؿ يدور
داخؿ الػ

وال ينتقؿ إلى الجانب الثانوي.

ومف أىـ مميزات ىذه الطريقة أف تيار العطؿ األرضي في الجانب الثانوي سيجد مسا ًار لو خبلؿ الػ  Nالخاص بجانب الػStar
ومف ثـ يحدث نوع مف عزؿ ىذه األعطاؿ عف المصدر ،ومف ثـ ال تؤثر عمى أجيزة ground protective Relays

الموجودة في االبتدائي .وبناء عميو  ،يمكف عمؿ تنسيؽ بيف أجيزة الوقاية ضد األعطاؿ األرضية في الجانبيف.
أما أعطاؿ الػ ػ  Phase-to-Phaseفى ى ذا النوع مف المحوالت فتتميز بشئ غريب وىو أنو إذا حدث عطؿ مف ىذا النوع فى
الثانوى فستتأثر ال ػ  Phasesالثبلثة فى االبتدائى بنسب  2:1:1كما فى الشكؿ التالى .
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حيث يتضح مف الشكؿ أف الخط األسفؿ فى الجانب االبتدائى يمر بو ضعؼ التيار المار فى الخطيف األخريف  ،ورغـ الخط
العموى فى الثانوى اليمر بو أى تيار كما ىو مفترض وكذلؾ نظيره فى االبتدائى ال يمر بو أى تيار إال أف خطوط الدخوؿ
الثبلثة فى االبتدائى يمر بيا تيار العطؿ كما ذكرنا بنسب  . 2:1:1وىذا يستمزـ أف يركب جياز OC Relayعمى كؿ
 Phaseبصورة منفصمة فى ىذه النوعية مف المحوالت .الحظ اف تيار العطؿ فى الثانوى يحسب كالتالى:

أما إذا وقع العطؿ عمى خط واحد فقط فستكوف مسارات التيار كما فى الشكؿ التالى :

143

انمرجع في محوالت انقوى انكهربية – أ.د محمود جيالني
ومف الميـ أف نشير أف جميع مجموعات  Generator/transformersيكوف فييا المحوؿ مف النوع -Y
جانب الػ ػ  Generatorو  Yفي جانب الػ ػ  ، Linesوذلؾ لبلستفادة مف ميزات الػ

حيث الػ

في

التي تمنع Zero sequence

 currentsمف العبور مف جية الخط إلى جية المولد والتي يمكف أف تتسبب في اىت اززات عنيفة  Vibrationsلممولد.
كما أف ىذه التوصيمة تعزؿ األعطاؿ األرضية في جية الخط مف التأثير عمى أجيزة الحماية مف األعطاؿ األرضية Ground

 fault protectionالمركبة عمى أجيزة المولدات والتي عادة تكوف حساسة جدا ومف ثـ نضمف استقرارىا بالنسبة لؤلعطاؿ
الخارجية.
لكف مع ىذه التوصيمة إذا حدث عطؿ عمى أحد األوجو فيجب إخراج المحوؿ كمو مف الخدمة .
phase angle

وىذه الطريقة أيضا تختمؼ عف  YYفي شيء جوىري وىو أننا لدينا اآلف  phase shiftأو
 Displacementبيف الجيد والتيارات الموجودة في  HVوتمؾ الموجودة في .LV

بالرجوع لممبادئ التي شرحناىا فى الفصؿ السابع عف كيفية حساب الػ ػ  phaseبيف الجانبيف يمكف بسيولة أف نستنتج مف
الشكؿ  17-8أف  HVوالػ  LVبينيما سالب  30بحيث يسبؽ الجيد الموجود في  Secنظيرة الموجود في الػ  ، Priوىى تتبع
 .Dy11=Vector groupويمكف مف نفس التوصيمة يكوف لدينا  Dy1أيضا.

a1

a2

A2

A1

b1

b2

B2

B1

c1

c2

C2

C1

a2
b2

A1
C2
a2

A1

B1
A2

c2

شكؿ  : 17-8تحديد الزاوية االتجاىية فى توصيمة ال ػ
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 5- 8تْصٔل٘ الـ

:

تظير أىمية ىذه التوصيمة مقارنة بػ  Y Yفي الجيود المنخفضة ذات التيار المرتفع ألف تيار  Iphفي ىذه التوصيمة يمثؿ
 57%مف  ، Ilineوىذا يعني أف ممفات المحوؿ أقؿ مف حيث المقطع وكمية النحاس .وىو أنسب المحوالت فى حالة التيارات
العالية والجيود المنخفضة .لكنو أضعؼ المحوالت فى تحمؿ الجيود الميكانيكية بسبب صغر مساحة مقطع الموصؿ  ،كما أف
األجيادات الكيربية عمى عوازلو أكبر ما يمكف.
وفى حالة حدوث عطؿ فى أحد ممفاتو الثبلثة بعد فصؿ الممؼ المعطؿ مف الجيتيف .لكف عموما ىذا النوع نادر االستخداـ
لعدـ وجود نقطة تعادؿ فيو.

شكؿ  : 18-8توصيمة الػ

:

ومف أىـ مميزات ىذه التوصيمة ال ػ أف  3rd Harmonicومضاعفاتيا تظؿ تدور داخؿ ممفات الػ  Deltaوال تخرج إلى الخطوط
خارج المحوؿ كما أنو ال زاوية اتجاىية بيف الجانبيف (شكؿ . )18-8
ولمتذكير فالجيود في ىذه ال ػ ػ ػ Harmoniesيكوف ال ػ  phase shiftبينيا ال يساوى  120درجة كما في الجيود الخاصة
بالتردد األصمي  ،بؿ تكوف متساوية  360درجة  ،وىذا يعني أف جميع الجيود )  (Vc , Vb , Vaجميعا  ، In-phaseوتسبب

في مرور  3rd Harmonic currentsداخؿ الممفات الخاصة بالػ  Deltaفقط .

أما أىـ عيوب ىذه التوصيمة فيو عدـ وجود  ، Nومف ثـ ال يمكف تأريضو  ،فإذا حدث عطؿ أرضي فإنو يتسبب في ارتفاع
الجيود عمى الممفات الثبلثة  ،وىذا يستمزـ أف يكوف مستوى العزؿ مرتفع في مثؿ ىذه المحوالت مقارنة بالمحوالت األخرى ولذا
فيو أكثر كمفة مف غيرىا .
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ولفيـ مسار تيار العطؿ خبلؿ األعطاؿ األرضية في ىذه المحوالت يمكف متابعة الرسومات التالية :

شكؿ  : 20-8االعطاؿ األرضية فى توصيمة الػ
فعند حدوث عطؿ أرضي عمى أحد الػ  phaseفإف المسار الوحيد لمرور تيار العطؿ ليكمؿ  closed circuitىو الػ
 capacitanceالخاصة بالخطوط كما فى الشكؿ  ، 20-8وبالطبع سيكوف تيار العطؿ صغير جداً الرتفاع معاوقة ىذه

المكثفات  ،ومف ثـ يمكف لممحوؿ أف يستمر في العمؿ فى وجود ىذا العطؿ  ،ونقوؿ أننا في حالة .system floating
لكف ىذا السيناريو الذى قد يبدو لطيفا قد يتحوؿ لكابوس ينتج تيار عطؿ مرتفع جدا  ،وذلؾ إذا كاف العطؿ مف النوع الذى
يحتوي عمى شرارة  ، Arcing Faultأو كاف متقطع  ( Intermitted Faultيوصؿ ثـ يفصؿ وىكذا )  ،ففى ىذه الحاالت
ىناؾ احتماؿ لحدوث ارتفاع كبير في الجيد  over voltageقد يصؿ إلى  6-8أمثاؿ  ، phase voltageوىذه الجيود
العالية يمكف أف تسبب في انييار العوازؿ عمى الخطوط في أماكف مختمفة .وىذا يمكف أف يؤدي بعد ذلؾ لحدوث عطؿ

أرضي آخر  ،ومف ثـ ينشأ مسار جديد كما فى الشكؿ  21-8يسمح بمرور تيار العطؿ األوؿ لكنو يتميز بمقاومة منخفضة
ىذه المرة  ،فترتفع قيمة تيار العطؿ األوؿ بشدة  ،ويتسبب في مخاطر كبرى  ،ولذلؾ تكوف تكمفة الصيانة أحيانا في ىذا النوع
مرتفعة جدا .
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شكؿ  : 21-8األعطاؿ األرضية المتعددة فى توصيمة الػ

 6- 8تْصٔل٘ الـــــ Zig Zag
ىذه التوصيمة تستخدـ بعدة أساليب :

 1-6-8األسموب األول

Interconnected star :

فى ىذا األسموب تستخدـ توصيمة ال ػ  Zig Zagمنفردة  ،وىي في ىذه الحالة تعرؼ أيضًا باسـ ، Interconnected star
والمقصود بكونيا منفردة أنو ليس ليا ابتدائي وثانوي  ،بؿ ىي مجرد توصيمة لمجموعة ممفات كما فى الشكؿ .22-8

شكؿ 22-8
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و تتميز ىذه التوصيمة في المحوالت بميزة ىامة وفريدة حيث تسمح بمرور التيارات التي ال يوجد  Phase shiftبينيما  ،أي
التيارات التي تكوف  ، In-Phaseبينما تمنع تماما مرور التيارات التي يكوف بينيما  Phase shiftقدره  120درجة  .وىذه
الميزة تعني ببساطة أف ىذه التوصيمة تستخدـ كموصؿ أرضي لمتيارات  Zero sequence.ولذا فيو أساساً تستخدـ في
محوالت التأريض  Earthing Transformersكما فى الشكؿ  ، 23-8وىي أحد أىـ االستخدامات ليذه التوصيمة .

الحظ أنيا في ىذه الحالة تعتبر أفضؿ بكثير مف استخداـ  Transformer Two- windingsكمحوالت أرضية ألنيا
ستصبح أصغر حجماً وتكمفة .

شكؿ  : 23-8استخداـ محوالت الزجزاج فى التأريض
وىذه التوصيمة أيضًا تستخدـ في محوالت  L-Vعندما يكوف ىناؾ تحميؿ غير متزف ، Unbalanceكما تستخدـ أيضًا لتخميؽ

 neutralلمتوصيمة الدلتا التي ال توجد ليا  Nكما نعمـ  ،وتسمى ىذه الػ  Nالمخمقة بالػ ػ ( .)Artificial Neutral
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أما االسموب الثاني واألكثر استخداما لتوصيمة الػ ػ  Zigzagفيي استخداميا ضمف محوؿ موصؿ بطريقة  ،D-zأي أف
االبتدائي يوصؿ عمى شكؿ  ، Deltaأما الثانوي (المتصؿ بالحمؿ ) فيوصؿ عمى شكؿ .Zigzag
وتشبو ىذه الطريقة طريقة  D-Yفي منع مرور  ،3rd Harmonicsوفي عمؿ عزؿ بيف جانبيف المحوؿ عف بعضيما البعض
 ،لكنيا تزيد بميزة إضافية جديدة وىي أنو ال يوجد  Phase shiftبيف الجيد في الثانوي (  ) Zigzagوالجيد في االبتدائي (
 ، ) Deltaوىذا يعني أنيا تشبو في ذلؾ محوالت  YYأو محوالت الػ ػ ، DDبمعنى آخر أف ىذه التوصيمة جمعت بيف ميزات
جميع التوصيبلت السابقة في وقت واحد  ،ولذا يكثر استخداميا في محوالت التوزيع .
وألىمية ىذه التوصيمة فإننا نعرضيا ىنا بالتفصيؿ .

المعروؼ أف توصيمة الػ  Zigzagلوحدىا تتكوف مف مجموعتيف مف الممفات  ،لكف ىاتيف المجموعتيف تتصبلف معاً ليكوف

ليما ثبلث أطراؼ فقط لمتوصيؿ  ،ومف ثـ فتوصيمة  D / Zلو نظرت ليا مف الخارج سترى أنيا تتكوف مف  3أطراؼ لمدخوؿ
(  ) Deltaوثبلثة أطراؼ لمخروج (  ، ) Zأما داخمياً فكؿ  Limbداخؿ المحوؿ سيتركب عمييا  3ممفات  ،أحدىما خاص

بالػ  ، ) A1A2 ( Deltaواالثنيف اآلخريف خاصيف بالػ (  ) a1 a2 / a3 a4 ( ) Zكما في الشكؿ  . 24-8وفي ىذه الحالة
تكوف أطراؼ  primaryىي  A2B2C2وأطراؼ الػ  Secondaryالثبلثة التي تخرج مف الػ  Bushingsىي a4- b4-
.c4
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شكؿ  : 24-8طريقة توصيؿ الػ ػ Delta-Zig Zag

في بعض األحياف نحتاج لجعؿ مقاومة االرضي عالية في ىذه المحوالت وىذا ممكف اذا تـ توصيؿ محوؿ  zigzagعمى
التوازي مع المحوؿ الػ

ثـ توصيؿ مقاومة أرضية في الػ  Nالخاصة بمحوؿ الػ  zigzagكما في الشكؿ  25-8مع مبلحظة

أنو ال يجب توصيؿ أي أحماؿ عمى ىذه الػ  Nمطمقا باستثناء فقط الػ ػ. Ground Resistance
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شكؿ  : 25-8عمؿ  Nحقيقى لمحوؿ موصؿ
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الباب الرابع

تػغٔل احملْالت
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مكدم٘ الباب السابع
يمكف القوؿ أف األبواب الثبلثة السابقة تعتبر كميا تمييد ليذا الباب  ،فاليدؼ األساسى مف المحوؿ ىو تشغيمو وليس مجرد
التعرؼ عمى مكوناتو وال أساسياتو  ،بؿ إف كؿ ذلؾ يكوف بغرض فيـ المفردات التى تستخدـ فى شرح ما يتعمؽ بتشغيؿ

المحوؿ.

وىذا الباب ىو أكبر أبواب الكتاب  ،حيث يشتمؿ عمى خمسة فصوؿ  ،فأوليـ وىو الفصؿ التاسع يتحدث عف تشغيؿ المحوالت
عمى التوازى  ،والفصؿ العاشر يدرس جميع أنواع المفقودات فى المحوالت  ،وىو بذلؾ يخدـ الفصؿ الحادى عشر الذى يميو
الذى يتحدث عف العوامؿ المؤثرة فى تشغيؿ المحوؿ  ،حيث يشتمؿ الفصؿ الحادى عشر عمى ثمانية مواضيع مختمفة ذات
عبلقة مباشرة بتشغيؿ المحوالت  ،وىو بذلؾ يكوف أكبر فصؿ فى ىذا الباب  ،بؿ ىو أكبر فصؿ فى الكتاب  ،ثـ أضفت ليذا
الباب فصؿ عف تشغيؿ المحوالت ذات الطبيعة الخاصة مثؿ محوالت ال ػ  Auto-Transformersومحوالت الػ ػ Phase
 Shiftingوىو الفصؿ الثانى عشر  ،أما الفصؿ األخير وىو الفصؿ الثالث عشر فيتحدث عف موضوع لو صمة مباشرة
بتشغيؿ المحوالت وىو موضوع التبريد  ،فكما سنرى فى ىذا الفصؿ فإف تشغيؿ المحوؿ يعتمد بدرجة كبيرة عمى كفاءة منظومة
التبريد  ،ولذا تـ ضـ ىذا الفصؿ إلى باب تشغيؿ المحوالت.
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الفصل التاشع

تعغيل احملوالت على التوازي
معموـ أنو لتغذ ية القدرات العالية يفضؿ دائما تقسيـ الحمؿ عمى أكثر مف محوؿ  ،حيث توجد صعوبات فى تصنيع المحوالت
العالية القدرة  ،وىذا ما يدفعنا لمتفكير فى توصيؿ المحوالت عمى التوازى  .وفرضا لو تخيمنا أنو أمكف تصنيع محوالت فائقة

القدرة فسيكوف دائما مف األفضؿ استخداـ  10محوالت قدرة كؿ منيـ  200ميجا ثـ توصميـ عمى التوازي بدال مف تصنيع
محوؿ واحد قدرتو  2000ميجا  -بفرض أنو أمكف تصنيعو أصبل – وذلؾ ألسباب عديدة سنعرض ليا ىنا.

 1 - 9احلاج٘ للتْصٔل عل ٙالتْاشٖ
ىناؾ العديد مف النقاط األخرى التي تزيد مف احتياجنا لتوصيؿ المحوالت عمى التوازي منيا أيضا :
 -1لو كاف الحمؿ كمو عمى محوؿ واحد ثـ خرج بسبب عطؿ ما فسنخسر كؿ الحمؿ في وقت واحد  ،بينما لو تـ توزيع
الحمؿ عمى مجموعة محوالت عمى التوازي فخروج محوؿ يمثؿ جزء مف القدرة اإلجمالية يمكف تعويضو بسيولة أكبر
مف تعويض القدرة اإلجمالية كميا.
 -2سيولة عمؿ  spareلممجموعة التي تتكوف مف محوالت صغيرة.
 -3إذا انخفض الحمؿ يمكف فصؿ بعض المحوالت  ،عمى العكس لو كاف الحمؿ كمو عمى محوؿ واحد فمف المستحيؿ
فصمو حتى لو انخفض الحمؿ إلى  ( % 10ممحوظة  :كمما ارتفعت نسبة التحميؿ كمما ازدادت كفاءة التشغيؿ )
 -4أضؼ إلى ما سبؽ سي ولة نقؿ و فؾ و تركيب المحوالت األصغر قدرة مقارنة بالمحوالت الكبيرة التي تحتاج تجييزات
خاصة ذات كمفة عالية.

مف المقدمة السابقة يتبيف أف تصنيع و تجميع المحوالت الصغيرة عموما أسيؿ و مشاكميا أقؿ  ،لكف لو فرض أف الحمؿ الكمي
أمكف تغذيتو مف مجموعة مف المحوالت الصغيرة فأييما أفضؿ :ىؿ تقسـ الحمؿ الكمي بيف المحوالت ثـ تركيا تعمؿ بصفة
منفصمة أـ تجمع المحوالت كميا عمى التوازي لتغذية الحمؿ ؟.

ف مكؿ أسموب ميزاتو و عيوبو  ،فالعيب األساسي لمتوصيؿ المنفرد ىو ضعؼ  Reliabilityأي االعتمادية لممنظومة ألف
خروج المحوؿ معناه خروج الحمؿ كمو .أما العيب األساسي لمتوصيؿ عمى التوازي فيو ارتفاع مستوى القصر short
.circuit
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و لتوضيح ىذه النقطة يمكف مبلحظة الشكؿ . 1-9

شكؿ  1-9ارتفاع قيمة القصر عند التوصيؿ عمى التوازى
فعند وقوع عطؿ عمى الػ ػ  BBالعمومي أو عمى أي خط خارج منو فإف تيار القصر يأتي مف المحوالت الثبلثة و ليس فقط مف
المحوؿ القريب و ىذا يعني أف

 short circuit currentسيكوف مرتفعا جدا .بينما لو كاف كؿ محوؿ يغذى جزء فقط مف

الحمؿ لكاف القصر مغذى مف محوؿ واحد وليس مف ثبلث محوالت.
و ارتفاع ال ػ ػ  short circuit currentيستمزـ بالضرورة أف يكوف ال ػ ػ  BBمصمما لتحمؿ ىذا التيار المرتفع  ،و كذلؾ
الكاببلت التي سيمر بيا تيار القصر  ،و أيضا القواطع  CBوخبلفو  ،وكمو ىذا يعني شيئا واحدا ىو ارتفاع تكمفة المنظومة
مقارنة بنفس المنظومة لو كاف الحمؿ مقسما عمى مجموعة محوالت منفصمة  ،حيث سينخفض تيار القصر في الحالة
الثانية ألنو يأتي مف محوؿ واحد فقط  ،و مف ثـ ستنخفض مستويات القصر التي يصمـ عمييا الػ ػ  BBو ال ػ  CBو الكاببلت
و غيرىا  .لكف عمى الجانب اآلخر تذكر أف االعتمادية أيضا ستنخفض.
اآلف  ،األمر صار واضحا  :إما أف تحصؿ عمى اعتمادية عالية فبلبد أف تدفع أكثر  ،أو أنؾ تدفع أقؿ و تحصؿ عمى
منظومة ضعيفة في اإلعتمادية  .وفي الغالب يستبعد الخيار الثاني و يمجأ الفنيوف لمتوصيؿ عمى التوازي رغـ تكمفتو العالية
طمعا في استم اررية التوصيؿ و جودة الخدمة.

 2- 9غسّط التْصٔل عل ٙالتْاشٖ :
عند توصيؿ المحوالت عمى التوازي يتـ توصيؿ الممفات االبتدائية لممحوالت معا إلى
وكذلؾ يتـ توصيؿ ممفات الجانب الثانوى معا إلى  BBالحمؿ .
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وىناؾ شروط أساسية يستمزـ تحقيقيا بدقة قبؿ توصيؿ مجموعة محوالت عمى التوازي .و ىذه الشروط ىي :
 .1نسبة التحويؿ يجب أف تكوف متساوية تماما في جميع المحوالت same voltage ratio
 .2جميع المحوالت يجب أف يكوف ليا نفس القطبية Polarity

 .3جميع المحوالت يجب أف يكوف ليا نفس ( percentage impedance )Z%
 .4جميع المحوالت يجب أف يكوف ليا نفس التتابع phase sequence
 .5جميع المحوالت يجب أف يكوف ليا نفس phase displacement
والشروط الثبلثة األولى تعتبر شروط عامة لكافة أنواع المحوالت  ،سواء محوالت  1-ɸأو محوالت ال ػ ػ  ، 3-ɸأما الشرطيف
الرابع و الخامس فيما خاصيف بمحوالت الػ ػ  3-ɸفقط.

لو فرض أف لدينا محوليف موصميف عمى التوازي  ،و أف ىناؾ فرؽ بسيط بيف نسب التحويؿ في كبل المحوليف  ،فالذي
سيحدث ىو مرور ما يعرؼ ب ػ ػػال ػ ػ ػ ػ  circulating currentحتى لو كاف الحمؿ مفصوال )  ( No- loadكما في الشكؿ 2-9
 ،بالطبع ىذا التيار يمثؿ فقد لمقدرة غير مرغوب.

شكؿ  : 2-9تأثير نسب التحويؿ
الحظ في الشكؿ أننا فرضنا  EAأكبر مف  EBومف ثـ تحدد اتجاه التيار الذي يدور بيف أطراؼ ال ػ  secondaryفي كبل

المحوليف  ،أما عند توصيؿ الحمؿ ( ومشكمة اختبلؼ نسب التحويؿ ال تزاؿ قائمة ) فإف ىذا الػ ػ ػ circulating current
سيتسبب في مشكمة مف نوع آخر كما في الشكؿ . 3-9
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شكؿ  : 3-9اختبلؼ الجيد فى وجود الحمؿ
حيث سنبلحظ أف  I circulatingقد تـ جمعو عمى  ، IAبينما يتـ طرحو مف  IBأي أف أحد المحوليف ( ىو  )Aنسحب منو تيا ار
أعمى مف التيار المسحوب مف المحوؿ اآلخر (محوؿ  ، )Bو ىذا يعني أف التحميؿ غير متوازف عمى كبل المحوليف  ،و ربما
يحدث ألحدىما ( محوؿ  ، over Load ) Aوربما يفصؿ .
وحسب مواصفات  IEEEفإف االختبلؼ في النسب التحويؿ لو كاف أقؿ مف  %0.5فإنو يعتبر مقبوال و ال يتسبب في مشاكؿ

( الحظ أنو مف المستحيؿ عمميا أف يتـ التطابؽ بيف المحوليف بنسبة  ، %100و البد أف سيكوف ىناؾ فرؽ لكف مف الميـ
أال يزيد ىذا الفرؽ عف .) %0.5

لو فرض أف لدينا محوليف قدرة كؿ منيما 10 MVAونسبة التحويؿ  ،66/12.47 kvوكانا موصميف عمى التوازي كما في
الشكؿ . 4-9
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62700 / 12470

Open

65.8 A

Air Break Switch

331 A
59.6 A

6.2 A

62700 / 12470

شكؿ  : 4-9اختبلؼ كبير فى الجيد
لنفرض أيضا أف لدينا مفتاح  Air Break Switchلغمؽ الدائرة و فتحيا في عدـ وجود التيار ( فقط  isolatorوليس ، (CB
وكاف ىذا المفتاح يتحمؿ فقط  ( 1Aاألصؿ أال يمر فيو شيء أصبل ألنو يغمؽ وال ػ  CBال يزاؿ مفتوحا ) عند توصيؿ
المفتاح يفترض أال يمر تيار خبللو أكبر مف  magnetizing currentطالما أف ال ػ  Secondaryمفتوح .
لكف في إحدى الحاالت قاـ العامؿ بغمؽ المفتاح فحدثت ش اررة ىائمة أحرقت المفتاح و بالفحص تبيف اآلتي:
أف أحد المحوليف كاف مركب عميو  Tap Changerجية االبتدائي  ،ومضبوط عمى قيمة مختمفة عف المحوؿ اآلخر  ،فوصؿ
الجيد في األوؿ إلى  ، 62700بينما كاف الجيد عمى الثاني  ، 69300ورغـ أف  Z%ليما كانت واحدة  ،و تساوي ، %7
إال أف فرؽ الجيد الكبير بيف الطرفيف تسبب في مرور تيار ضخـ فى جية الثانوي =

=

رغـ أف

 secondaryمفتوح.
المشكمة الثانية واألساسية ىى أف تيار الػ ػ  Circulatingفي اإلبتدائي لو قيمتيف مختمفتيف بسبب اختبلؼ نسب التحويؿ ( لو
كانت نسب التحويؿ متساوية لكاف التياريف يبلشى أحدىما اآلخر) فأحدىما ىو  ، 68.8و الثاني  ، 59.6وعند غمؽ المفتاح
فقد مر فيو الفرؽ بيف التياريف ( ، )6.2 Aو لما كاف المفتاح مصمما عمى تحمؿ  1Aفقط فقد حدثت فيو ش اررة ىائمة واحترؽ.

األصؿ أف يستخدـ محوليف ليما نفس  ، ratingو ليما نفس  ، Z%وذلؾ حتى يتـ توزيع الحمؿ بينيما بالتساوي  ،فإذا
اختمفت قدرة المحوليف فإننا نحتاج عمى األقؿ لضماف أف تكوف  Z%ليما متساوية لتحقيؽ توزيع التيار بالتساوي بينيما  ،و
إال  ،فإف تيار الحمؿ سيتوزع بينيما بالنسب الظاىرة فى المعادالت التالية المشتقة مف الرسـ .5-9
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شكؿ  : 5-9متجيات التيار والجيد لممحوالت الموصمة عمى التوازى

الحظ مف المعادالت أنو لو كانت  Z1 and Z2متساويتاف لما كانت ىناؾ أى مشكمة .
وليس يكفى أف تكوف  Zمتساوية  ،بؿ يجب أيضا أف تتساوى النسبة بيف

في كبل المحوليف  ،و إال فإف ال ػ ػ ػ phase

 angleلمتياريف تكوف مختمفة  ،وىذا يعني أف أحد المحوليف سيكوف لو معامؿ قدرة  power factorأكبر مف اآلخر ،وبناء
عميو فإف توزيع القدرة بينيما سيكوف غير متساوي حتى لو تساوت ال ػ  Zكمقدار.

مف النقاط األساسية في توصيؿ المحوالت عمى التوازي أف تتشابو الػ ػ polarityلجميع المحوالت  ،واال فإف ال ػ  emfلممحوؿ
األوؿ ستكوف باتجاه معاكس لمػ ػ ػ emfفي المحوؿ الثاني  ،وىذا يعني أف ىناؾ  short circuitسيحدث بالجانب الثانوي تماما
كما لو وصمت كابؿ مباشرة بيف طرفي محوؿ فى الشكؿ  2-6بالفصؿ السادس .أما التوصيؿ الصحيح فيظير فى الشكؿ -9
.6
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شكؿ  : 6-9التوصيؿ الصحيح لمقطبية

سيحدث في حالة اختبلؼ الػ ػ ػ Phase Sequenceتماما كما حدث في حالة اختبلؼ الػ ػ  ، Polarityولكف بصورة متكررة
كؿ  ، Cycleفمع تغير الػ ػ  Cycleسيكوف لدينا  short circuitفي كؿ مرة بيف زوجيف مف ال ػ ػ. Phases

البد أخي ار أف يكوف الفرؽ بيف  phase displacementلممحوليف الموصميف عمى التوازي يساوي صفر  ،بمعنى آخر أف
يكوف المحوليف ينتمياف إلى

نفس الػ ػ ػvector group

 .عمى سبيؿ المثاؿ  ،لو كاف المحوؿ األوؿ مف النوع  Yy0فيجب

أف يكوف الثاني أما  ،Yy0أو ، Dd0أو  ، Zz0أى مف نفس المجموعة  ،كما درسنا تفصيبل فى الفصؿ السابع.
ولضماف أف يكوف الػ ػ  phase displacementمساويا لمصفر يجب أف تكوف جميع المحوالت الموصمة عمى التوازى تنتمى
لمجموعة واحدة مف مجموعات مف الػ ػ  Vector Groupsاألربعة المشيورة والشائعة وىى :
)phase displacement (Yy0, Dd0, Dz0
)phase displacement (Yy6, Dd6, Dz6
)phase displacement (Yd1, Dy1, Yz1
)phase displacement (Yd11, Dy11, Yz11

Group 1: Zero
Group 2: 180°
Group 3: -30°
Group 4: +30°

1.
2.
3.
4.

وال يصح أف يكوف المحوليف خميطا مف مجموعتيف باستثناء المجموعة  1و . 2أما مجموعة  3و  4فيمكف أف يوصبل معا
بشرط عكس طرفي التوصيؿ في أحدىما .
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الفصل العاظر

املفقودات يف احملوالت
دراسة موضوع الػ ػ  Lossفى المحوؿ ىاـ جدا ألنو أساسي في حساب كفاءة التشغيؿ  ،وأساسي أيضا في دراسة التشغيؿ
األمثؿ لممحوؿ  .وعموما فإف الػ ػ  Lossفي المحوالت يمكف تقسيميا لمجموعتيف :
 -1مجموعة No-Load Loss
 -2مجموعة Load Loss

 1- 11دلنْع٘ : No-Load Loss
عند فصؿ األحماؿ عف المحوؿ مع استمرار توصيمو بالمصدر فإف المحوؿ يستمر في سحب طاقة مف المصدر  ،ىذه الطاقة
كميا تعتبر  ، lossألنو ال يوجد ( . )outputولكف ىذه الطاقة ليا فائدة أساسية وىى جعؿ المحوؿ  energizedأى جاىز

لمخدمة  ،وليا عدة مسميات منيا أنيا تسمى بالػ ػ  Core lossأو  ، Magnetic lossوبالطبع كؿ التسمية ليا أسبابيا كما
سنرى .
ومجموعة الػ ػ ػ ػ  no-load lossيندرج تحتيا ثبلثة أنواع :
Hysteresis loss
Eddy current loss
Dielectric loss
وىذه الطاقة رغـ أف اسميا

 no load lossإال أنيا ستستمر كطاقة مسحوبة مف المصدر حتى بعد تحميؿ المحوؿ  ،ولكف

بعد التحميؿ سيضاؼ إلييا المجموعة الثانية أى مجموعة الػ ػ  .Load Lossويمكف قياس ال ػ ػ ػ  no-load lossبصورة
مجمعة بواسطة  open circuit testكما سنرى فى فصؿ االختبارات .
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ىذه الطاقة تعتبر جزءا مف ال ػ  ، Core lossأو ىى نوع مف أنواع

 no load lossأي أنيا تحدث سواء كاف

المحوؿ متصؿ بالحمؿ أـ ال  .وفكرة ىذا النوع مف  lossببساطة أنو في كؿ مرة ينعكس اتجاه المجاؿ المغناطيسي فإف
جزءا بسيطا مف الطاقة يفقد نتيجة الػ ػ ػ  ، hysteresisوىذه الكممة تعنى نزوع المادة الممغنطة لمبقاء عمى حالتيا القديمة.
والواقع أنو يتبقى في المادة الحديدية جزء مف المغناطيسية يسمى  residual fluxأي أننا فقدنا جزءاً مف القدرة المغناطسية
داخؿ المادة الحديدية ىذه القدرة تسمى  ، Hysteresis Lossويتـ تمثيؿ تأثيرىا فى الدائرة المكافئة لممحوؿ الحقيقي Real

 Transformerعمى شكؿ ممؼ ليا معاوقة قدرىا

. Xm

فعند مرور تيار  Sinusoidalفي الممؼ االبتدائي ينتج كما نعمـ فيضا مغناطيسيا يشبو تماما الجيد الذي أنشأه أي أنو لو
منحنى جيبي  ، Sinusoidalوىذا المجاؿ المغناطيسي الناشئ عند مرور التيار يتسبب فى ال ػػنصؼ  Cycleاألولى مف
منحنى الػ  sinusoidalفى مغنطة المادة المغناطيسية الموجودة في الػ ػ  Coreوالتي يمكف أف نعتبرىا مكونة داخميا مف
مجموعة مف  domainsالتي تصطؼ نتيجة المجاؿ المغناطيسي في اتجاه واحد كما فى الشكؿ .1-10
وعندما ينعكس اتجاه المجاؿ المغناطيسي في نصؼ الدورة الثاني مف منحنى الػ ػ sinusoidalفإف ال ػ ػ  domainsداخؿ
الػ ػ ػ  Coreيجب أف تغير اتجاىيا ويجب عمى األقطاب أف تصطؼ متوازية في االتجاه الجديد لممجاؿ كما فى الشكؿ 1-10
 .ومف ثـ يمكف أف نعتبر ال ػ  Hysteresis Lossىى الطاقة التي تفقد في احتكاؾ جزيئات المادة وتحريؾ أقطابيا في كؿ
دورة مف دورات المجاؿ المغناطيسي.

شكؿ  : 1-10تغير اتجاه األقطاب
والحقيقة أف الطاقة التي تستيمؾ في صؼ أقطاب المادة المغناطيسية تأتي مف  ، input powerوبالطبع ال تنتقؿ ىذه
الطاقة لمجانب الثانوي أي ال تنتقؿ لمػ ػ ػ  loadومف ثـ نعتبرىا طاقة مفقودة .وبالطبع كمما كاف المجاؿ المغناطيسي قويا ،
وكمما كاف التردد عاليا كمما كانت الطاقة المستيمكة في صؼ وتغير اتجاه االقطاب داخؿ المادة أكبر.
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ويمكف تقدير حجـ الطاقة الكيربية المستيمكة في الػ ػ  hysteresisمف خبلؿ المعادلة التالية :
1.6
k h Bmax
fV

Wh

ويمكف حسابيا بطريقة تقديرية مف خبلؿ المساحة داخؿ الحمقة المعروفة بػ ػ ػ Hysteresis Loopوالتى تظير فى الشكؿ -10
 ، 2فكمما كاف الجزء المحصور داخؿ ال ػ ػ  Loopكبي ار كمما كاف ذلؾ يعنى أف ال ػ ػ  Hysteresis Lossكبيرة .ويمكف تقميؿ
ىذه النوعية مف الطاقة المفقودة بتحسيف نوعية المادة المغناطيسية المستخدمة في ال ػ ػ ػ .Core

شكؿ  : 2-11اختبلؼ الفقد حسب نوعية المادة

المواد المغناطيسية مثؿ الحديد ليا أيضا قدرة عمى توصيؿ التيار الكيربي وليس فقط عمى تمرير الفيض المغناطيسي  ،فعندما

تقطع خطوط الفيض أسبلؾ الممفات النحاسية فإنيا تولد جيدا كبي ار طبقا لقانوف فراداي  ،لكنيا وىى تقطع ىذه الممفات فإنيا
أيضا تقطع القمب الحديدي فيتولد فيو أيضا تيار كيربي يسمى  eddy currentكما فى الشكؿ  ، 3-10وتعرؼ ىذه التيارات
بالتيارات الدوامية .وبالطبع فيذا التيار غير مرغوب فيو البتة  ،فيو ال يصؿ لمحمؿ  ،وىو أيضا يتسبب في تسخيف القمب
الحديدي ببل داع  ،وىذا كمو نوع مف الطاقة المفقودة  .وعادة يتسبب ال ػ ػ  eddy currentفى حوالي  50%مف مفقودات
القمب الحديدي.
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شكؿ  : 3-11التيارات الدوامية داخؿ القمب
الحظ أف ىذه الطاقة المفقودة ستفقد حتى لو كاف الحمؿ مفصوال  ،ولذا فيذا النوع مف  lossesيصنؼ ضمف no load
 ، lossمع اإلشارة إلى بقائيا أيضا بعد التحميؿ  .وىذا النوع مف الػ ػ  lossيعتمد باألساس عمى نوع المادة المغناطيسية
والتردد وكثافة المجاؿ المغناطيسي طبقا لممعادلة :
2
k e Bmax
f2

We

حيث  Keثابت يتوقؼ عمى نوع المادة وسمكيا
وىذه الطاقة تتأثر بشدة بقيمة سمؾ المادة المغناطيسية  ،فكمما قؿ السمؾ كمما زادت المقاومة الكيربية  ،وبالتالي يقؿ التيار

المار في القمب  ،وىذا ىو السبب في أف جميع القموب الحديدية في المحوالت الكيربية تكوف عمى شكؿ شرائح معزولة عف
بعضيا ومضغوطة معا.
فمف الناحية المغناطيسية فمجموعة الشرائح تعطى المساحة المطموبة لمقطع القمب ليتحمؿ مرور الفيض فيو  ،ومف الناحية
الكيربية فيي ذات مقاومة عالية لصغر مساحة المقطع فى كؿ شريحة فبل يمر فييا إال تيار صغير  ،ومف ثـ يمكف بيذه
الطريقة تقميؿ قيمة  ، eddy currentوعادة ال تزيد سمؾ الشريحة الواحدة عف .0.35 mm

المواد العازلة التي تستخدـ لعزؿ الموصبلت عف بعضيا داخؿ المحوؿ تتسبب فى وجود نوع مف المكثفات يعرؼ بالػ ػ ػمكثفات
الشاردة  ، Stray Capacitorsوىى مكثفات ليست منظورة بالعيف وال تمسؾ باليد  ،لكنيا تعمؿ نفس عمؿ المكثفات الحقيقية
ويحدث فييا نوع مف الفقد في الطاقة .
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ومعموـ أف المكثؼ النموذجي  Ideal capacitorيمثؿ ب ػ  capacitanceفقط دوف مقاومة  ،حيث ال يوجد فيو أى فقد في ال ػ
 ، powerفيو يشحف بالطاقة فى النصؼ دورة األولى مف ال ػ  Sinثـ يفرغيا فى النصؼ الثانى  ،ثـ يشحف ثـ يفرغ وىكذا ،
وال يفقد شيئا مف ال ػ  ، Active Powerولذا تكوف الزاوية بيف الجيد والتيار فيو تساوي  90درجة.
لكف ىذا الكبلـ يعتبر نظريا فقط فبل يوجد في الواقع مكثؼ عبارة عف  capacitanceفقط  ،بؿ دائما يكوف مع ىذه الػ ػ ػ

 capacitanceمقاومة صغيرة  ،ومف ثـ فالزاوية بيف الجيد والتيار تقؿ قميبل عف  90درجة بمقدار زاوية صغيرة تسمى

 ، delta, δويعتبر  tan δمقياسا متعارفا عميو ليعطي مؤش ار عمى حجـ تباعد المكثؼ عف كونو  ، ideal capacitorفكمما
صغرت ىذه الزاوية كمما كاف الػ ػ ػ  capacitorأقرب لمنموذجية  .وعمى ىذا فالطاقة المفقودة في عوازؿ المحوؿ dielectric
 lossesتتناسب ىي األخرى مع  ، tan δوىذا المقدار يعرؼ أيضا ب

 .dissipation factorوتتناسب قيمة الػ ػ

 Dielectric Power Lossمع الجيد والتردد حسب المعادلة :

where
Pd = dielectric losses, W
f = applied frequency, Hz
C = capacitance , F
V = operating voltage, rms V
tan δ = dissipation factor

ىذا النوع مف الطاقة يمثؿ جزءا ضئيبل مف الطاقة المفقودة  ،ورغـ ذلؾ فيي مف أخطر أنواع الػ ػ ػ  ، power lossوذلؾ ألف

 tan δتتأثر بشدة بدرجة الح اررة فكمما ارتفعت درجة الح اررة زادت  ، tan δوكمما زادت  tan δزادت الطاقة المفقودة ،
وبالتالي زادت درجة الح اررة أكثر  ،وتزيد  tan δأكثر  ،وىكذا حتى يحدث إنييار حرارى لمعزؿ .
أخي ار تعتبر ىذه الطاقة أيضا مف أنواع  no load lossألنيا موجودة حتى لو كاف الحمؿ مفصوال.

 2- 11دلنْع٘ Load loss
ىذه المجموعة مف الػ ػ ػ  lossesتظير فقط أثناء تحميؿ المحوؿ نتيجة مرور تيار الحمؿ خبلؿ الممفات  ،ولذا فيي تتكوف
أساسا مف المفقودات النحاسية  Copper Lossفي مقاومة الممفات سواء في ممفات االبتدائي أو الثانوي  ،والتى تمثؿ حوالي
 %90مف  ، load lossويضاؼ إلييا جزء يعرؼ بال ػ ػ  ، stray lossوتمثؿ حوالي  %10مف ىذه ال ػ . Loss
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بالطبع فإف أىمية حساب الػ ػload loss

تكمف في أنيا عنصر أساسي عند تقدير حجـ المحوؿ  ،فالح اررة الناشئة عف

مرور التيار في الممفات ترفع درجة الح اررة في الممفات إلى درجة الخطر  ،ولذا فمف الضروري العمؿ عمى خفض ىذه ال ػ
 Lossوالذي يتـ غالبا عف طريؽ خفض قيمة مقاومة الممفات .

ىذه أوؿ نوع مف أنواع الػ ػ ػ ػ  ، load lossبمعني أنيا ال تظير كقيمة مؤثرة إال اذا حدث تحميؿ لممحوؿ  ،وكمما زاد التحميؿ
زادت الطاقة المفقودة .فالمعروؼ أف الممفات النحاسية  -ابتدائي وثانوي – ليا مقاومة معينة  ،ومف ثـ فمرور تيار فييا يتسبب

في فقد لمقدرة يحسب مف المعادلة المعروفة

P = I2 R
ولمدقة  ،يجب أف نشير إلى أنو يوجد فقد فى الممفات النحاسية حتى أثناء  No Loadوذلؾ نتيجة مرور تيار البلحمؿ no
 ، load currentفتيار البلحمؿ  no load currentىو التيار الذي يمر في الممؼ االبتدائى فقط عندما يسمط عميو الجيد
المقنف  ،مع كوف الممؼ األخر مفتوحا  ،و يكوف غالباً في حدود مف  %2-1مف تيار الحمؿ الكامؿ .وتتأثر قيمتو أساسا
بقيمة الفيض  ،ولذا يجب األخذ في االعتبار أف تكوف كثافة الفيض المغناطيسي تحت نقطة التشبع الحرجة ( Critical

 ) Saturation pointو أال تحتوي شرائح القمب الحديد عمى ثغرات ىوائية و ذلؾ لمحفاظ عمى قيمة تيار البلحمؿ .
(فى المحوالت ال ػ  Idealتكوف قيمة الفيض ثابتة أثناء الحمؿ وأثناء البلحمؿ بسبب إىماؿ قيمة الػ ػ . ) Loss

مع ارتفاع درجة الح اررة ترتفع قيمة  I2Rبسبب ارتفاع قيمة المقاومة عمى عكس  eddy current lossالتي تنخفض مع

ارتفاع درجة الح اررة  .واحصائيا  ،يمكف القوؿ أف كؿ ارتفاع قدره درجة مئوية واحدة يتسبب في ارتفاع قيمة الػ ػ load loss
بمقدار .0.4%

L
مف المعموـ أف قيمة المقاومة تحسب مف القانوف
A

 ، Rلكف ىذا القانوف صحيح تماما في حالة  DCفقط  ،أما إذا

كاف التيار  ACفيعتبر ىذا القانوف نوع مف التقريب المقبوؿ وليس دقيقا تماما .وذلؾ ألف التيار المتردد يميؿ إلى المرور في
أطراؼ الموصؿ بعيدا عف مركزه كما فى الشكؿ  . 4-10وتركيز التيار في األطراؼ يجعؿ مساحة المقطع الفعمية لمموصؿ
أقؿ مف المساحة اليندسية  ،ومف ثـ تزيد  RACعف قيمة ال ػ ػ  RDCوىذا ما يعرؼ ب ػ ػ .Skin Effect
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شكؿ  : 4-10تأثير التردد عمى ظاىرة الػ ػ Skin Effect

وعمى ىذا فالمفقودات النحاسية تزيد أكثر إذا كاف التيار متردد  ،وبالطبع ىذا التأثير يظير بوضوح كمما كانت مساحة المقطع
لمموصؿ أكبر ،أما فى الموصبلت الصغيرة فيمكف إىماؿ ىذا التأثير .

تأثير مف األنواع السابقة  ،لكف مجموعيا يمثؿ أحيانا
ا
باإلضافة إلى أنواع المفقودات السابقة فيناؾ أنواع أخرى واف كانت أقؿ
 %5مف قيمة ال ػ  Lossفى المحوؿ  ،وربما أقؿ قميبل مف ذلؾ  .وىي تنتج بتأثيرات متنوعة منيا:

فمف المعموـ أف الفيض الذي ينشأ عند مرور التيار في ممؼ ما ال يرتبط كميا بالممؼ اآلخر ،بؿ يكوف ىناؾ جزء مفقود ،

وىذا الجزء المفقود مف الفيض يعبر عنو بػ  ، leakage fluxأو الفيض المتسرب .وىذا الفيض المتسرب قد يقطع األجزاء
الحديدية الخارجية لممحوؿ فينشأ فييا تيارات  eddy currentويتسبب في سخونة ىذه األجزاء المعدنية الغير حاممة لمتيار

أصبل  ،وىذا نوع مف فقد الطاقة ويظير تأثيره فقط في المحوالت الكبيرة .
تأثير  ،وىو وجود  eddy currentداخؿ الموصبلت
ا
وىناؾ نوع آخر مف الطاقة المفقودة بسبب الػػفيض المتسرب لكنو أقؿ
النحاسية نتيجة الػ  ، leakage fluxوتأثيرىا أيضًا ضعيؼ  .وجميع ىذه القيـ مف الطاقة المفقودة تحسب بالتجربة والقياس
وليس مف خبلؿ المعادالت .
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 3- 11طسم تكلٔل املفكْدات يف احملْالت

تعتمد الػ  Core lossأساسا عمى التردد و كثافة الفيض ونوع مادة القمب  ،وفيما عدا التردد فإنو يمكف التحكـ فى بقية العوامؿ
حيث يمكف مثبل اختيار نوع مادة القمب الحديدي بحيث تكوف صفاتيا أجود  .وغالبا تقاس الكفاءة لكؿ كجـ مف المادة
( أي حسب الوزف المستخدـ ) .وأغمب المصنعيف يستخدموف نوع مف الػ  Steelال يتسبب في  Hysteresisوال يتسبب فى
 eddy currentعالي .وىناؾ أمثمة كما في الجدوؿ . 1-10
جدوؿ  : 1-10الفقد حسب نوعية المادة

مف الجدوؿ يتبيف أف لدي نا نوعيف أساسيف في المواد المستخدمة في تصنيع القمب الحديدي .
األولي ىي  amorphous metalوىى المواد غير المتبمورة .
الثانية  :ىي . CRGO material

والمفقودات في النوع األوؿ تقؿ بنسبة  %25عف النوع الثاني حيث السماحية المغناطيسية  permeabilityأعمي  ،ويمكف
تصنيعيا في شرائح دقيقة جدا مثؿ الشرايط .

إحدي طرؽ تقميؿ الفقد في الطاقة ىي تقميؿ قيمة  Bmaxعف طريؽ تقميؿ الجيد لكؿ لفة  ، voltage per turnوالتى تحسب
مف المعادلة :
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وإلنجاز ذلؾ يستمزـ زيادة عدد المفات وبالطبع ال بد أف تكوف الزيادة واحدة في االبتدائي والثانوي لضماف ثبات turns ratio
لكف عمى الجانب اآلخر فإف زيادة عدد المفات سيزيد مف طوؿ الموصؿ  ،وبالتالي زيادة مقاومتو  ،وىذا سيؤدي لزيادة نوع
آخر وىو  ، copper lossالميـ إال إذا كبرنا أي ضا مساحة المقطع لمموصؿ وىذا يعني تكمفة أكبر  ،عمما بأف زيادة مساحة
المقطع ستؤدي لزيادة نوع آخر مف الػ  lossوىي  eddy currentفي الموصؿ  ،ومف ثـ  ،فكما تري  ،فإف األمر ليس

صريحاً وسيبلً لتقميؿ الفقد في الطاقة  ،ويحتاج لنوع مف الػ  compromiseبيف كؿ ىذه األنواع.

وحيث أف  load lossتتناسب طردياً مع مربع التيار  ،وبما أف تحسيف الػ ػ  Power Factorينتج عنو تقميؿ قيمة التيار فإف

أى طريقة نقمؿ بيا التيار ( مثؿ تحسيف  )pfتعتبر فعالة جداً في تقميؿ الػ .load loss

فإذا فرضنا أف  KWالمسحوب مف الػ  loadثابت  ،فإننا يمكف أف نعتبر أف التيار المسحوب يتناسب مع . KW/ pf
والمعادلة التالية تعطي مقدار التوفير في الطاقة المفقودة  load lossاذا تحسف الػ  pfليصبح  1وذلؾ حسب قيمة  pfالفعمي.

)

]

[(

بمعني لو  pfالفعمي  0.8وتحسف إلي  1فإف التوفير يساوي  ، %56.25وبالطبع سيضاؼ لذلؾ التوفير في cable loss
والتي يمكف أف تكوف ضعؼ الػ  lossالموجودة في المحوؿ نفسو .
والجدوؿ التالى مف كتالوج شركة الماكو المصرية لممحوالت ويعطى بعض الحدود القصوى لممفقودات فى محوالت القوى حسب

قدرتيا.
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الفصل احلادى ععر

عوامل مؤثرة على تعغيل احملول
ىناؾ عدة موضوعات ليا عبلقة مباشرة بتشغيؿ المحوالت  ،ويجب دراستيا بعمؽ بسبب تأثيرىا المباشر عمى أداء المحوؿ ،
ومنيا:
 -1حساب الكفاءة .Efficiency
 -2حساب ال ػ Voltage Regulation
 -3العناصر المؤثرة عمى تحميؿ المحوؿ (درجة الح اررة – دورة األحماؿ )
 -4تأثير ال ػ ػ Harmonics

 -5تأثير تيارات االندفاع Inrush currents
 -6الضوضاء الناشئة عف التشغيؿ
 -7اختبلؼ التردد عف Rated value
 -8تأثير استخداـ جيود مختمفة عف . Rated value
وىذه المواضيع جميعا ستدرس فى ىذا الفصؿ الياـ.

172

انمرجع في محوالت انقوى انكهربية – أ.د محمود جيالني

 1- 11املْضْع األّل  :نفا ٗٛاحملْل
كفاءة المحوؿ تحسب بنفس طريقة حساب كفاءة أي عنصر كيربي أي حساب نسبة ال ػ ػ  ، input/outputوكفاءة المحوالت
الكيربية عمومًا تكوف عالية جدًا ( في حدود  )99.5%حيث الفقد فى الطاقة كما ذكرنا سابقًا ليس كبي ًار .
ويمكف حساب الكفاءة بطريقتيف  :إما مف خبلؿ أجيزة قياس القدرة مباشرة  ، wattmeterواما مف خبلؿ اختبارات المحوؿ
المعروفة بػ circuit tests

 .Open /Shortوالطريقة الثانية أكثر دقة .وعموما فإف كفاءة المحوؿ تعتبر ثابتة  ،واف كانت

بل مع زيادة التحميؿ .
تقؿ قمي ً
وتحسب عادة الكفاءة  Efficiencyمف المعادلة .

=
حيث :
 : Pfeقيمة المفقودات الحديدية (  ) Iron Lossesعند الجيد و التردد المقنف.
 :Pcuقيمة المفقودات النحاسية (  ) Cupper Lossesعند الحمؿ الكامؿ .
 : Cos Ø0معمؿ القدرة عند البلحمؿ .
 : Cos Øsمعمؿ القدرة عند الحمؿ

المعادلة التالية يمكف مف خبلليا حساب تغير الكفاءة حسب نسبة التحميؿ
=
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حيث
power factor
نسبة التحميؿ =

PF
p

NL = No Load Loss
LL= Load Loss

T = Temperature
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 2- 11املْضْع الجاى : ٙاىتعاو اجلَد Voltage Regulation
وىو يمثؿ موضوع آخر مف المواضيع األساسية عند دراسة تشغيؿ المحوالت  ،فنظريًا يمكف أف نقوؿ أف جيد الجانب الثانوي

بل بالحمؿ أـ ال  ،لكف الواقع يقوؿ أنو – وحسب نوع الحمؿ – فغالبًا
في المحوالت يفترض أنو ال يتغير سواء كاف المحوؿ متص ً
كمما زاد تحميؿ المحوؿ كمما انخفض جيد الجانب الثانوي .

ويعبر عف ىذا االنخفاض في الجيد – والذي يفترض أف يكوف صغي َار  -بانتظاـ الجيد أو ال ػ voltage regulation, VR

 ،وىذا يعني أنو نظريا يجب أف تكوف قيمة  = VRصفر لكف عمميًا ستكوف لو قيمة في حدود  . %5:3وبالطبع كما كاف الػ

 VRصغي ًار كمما كاف أفضؿ  ،ألف معناه أف جيد المحوؿ ال يتأثر بالتحميؿ  ،ومف ثـ تتحسف كفاءة الخدمة وجودة القدرة
وثبات الجيد.

والسبب في انخفاض قيمة جيد الثانوي مع تحميؿ المحوؿ ىو حدوث  voltage dropعمى مقاومة المحوؿ نتيجة ارتفاع قيمة
التيار المار بيا حيث )VD = I . (R + jX

 ،ولذا يعبر عف الػ  VRبمقدار التغير الذي يط أر عمى جيد الثانوي بعد إزالة

الحمؿ مف أطرافو باعتبار أف جيد االبتدائي ثابت  ،وىذا التغير في جيد الثانوي يحسب كنسبة مف جيد الثانوي المقنف rated
 secondary voltageويعبر عنو بالمعادلة

Vs ,nl Vs , fl
Vs , fl

VR

لموصوؿ إلي معادلة تحسب قيمة  VRبداللة قيـ  X & Rلممحوؿ فإننا نعود مرة أخري إلي الدائرة المكافئة التي سبؽ أف
استنتجنا ىا وخاصة الصورة المبسطة النيائية كما في الشكؿ . 1-11

شكؿ  1-11الصورة المبسطة لمدائرة المكافئة لممحوؿ
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تذكر أف المقاومة  Reqفي الشكؿ تمثؿ مجموعة مقاومات ال ػ ػ ػ  ، Sec + Priوىى تعبر عف  Copper Lossأثناء التحميؿ
 ،أماالمعاوقة  Xeqفيى تعبر عف الفيض المتسرب .وتذكر أيضا أف :

ومف الدائرة المكافئة السابقة يمكف أف نرسـ المخطط المعروؼ باسـ  phasor diagramوالذي يمثؿ الجيود المختمفة في
المحوؿ وعبلقاتيا ببعضيا  ،فالجيد المكافئ لجيد الػ ػ  Primary Voltageإذا نقؿ إلى ناحية الػ ػ  Secondaryفستصبح

VP
قيمتو ىى
a

 ( VPالحظ أنو ليس  ، VPبؿ ىو  VPمقسوماً عمى  ، ) turns ratioوىذه القيمة تمثؿ قيمة جيد الػ ػ
'

 ، Secondary Voltage, VSمضافا إليو مجموعة اليبوط في الجيد عمى  ، Reqوعمى .Xeq
والشكؿ  2-11يمثؿ الػ ػ  Phasor diagramفى حالة وجود حمؿ في الػ ػ Secondary sideمف النوع Resistive load
فقط  ،ولذا فإف  Isيظير in-phaseمع .Vs

شكؿ  : 2-11متجيات الجيد والتيار لحمؿ مف النوع مقاومات
أما في الشكؿ  3-11فالحمؿ مكوف مف مقاومات ومكثفات  ،لكف نفترض أف الػ ػ  Capacitive loadفيو أكبر  ،ولذا فإف Is

VP
يسبؽ الجيد ػ  secondary Vsبزاوية معينة .الحظ في ىذه الحالة أف قيمة الجيد
a
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شكؿ  : 3-11متجيات الجيد والتيار لحمؿ مف النوع مكثفات
أما في الشكؿ  ، 4-11وىى الحالة األكثر انتشا ار فى الواقع العممى  ،فالحمؿ  ، mainly inductiveولذا فالتيار  Isيتأخر

VP
عف  VSبزاوية  ،" " ،والحظ ىنا أف قيمة الجيد
a

تكوف أكبر .VS

شكؿ  : 4 -11متجيات الجيد والتيار لحمؿ حثى

لو اعتمدنا عمى الرسمة األخيرة والتي تمثؿ حمؿ  Inductiveكما ىو الحاؿ فى معظـ األحماؿ الواقعية ستجد أف معادلة
 VRيمكف كتابتيا عمى الصورة:

I s Req cos

I s X eq sin
Vs

VR

الحظ مف المعادلة أف ال ػ ػ  VRيعتمد عمى الػ ػ ػ parametersاألساسية لممحوؿ  ، Req . Xeqكما يعتمد عمى معامؿ القدرة

)

(
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وت ستخدـ اإلشاره الموجبة ( )+في المعادلة السابقة إذا كاف لدينا  ، lagging PFوتستخدـ اإلشارة السالبة ( )-إذا كاف
لدينا .Leading P.F
واذا أخذنا فى االعتبار أف :
I s X eq
Veq

%X

and

I s Req
Vs

%R

فإننا يمكف إعادة كتابة المعادلة السابقة لتصبح بداللة ال ػ  Percentage impedance parametersعمى الصورة :

% X sin

%R cos

%VR

بالنسبة لممحوؿ  ، Ideal Transformerأو المحوؿ عند عدـ تحميمو ومرور فقط التيار  ( magnetization currentالذي
ال يمثؿ اكثر مف  0.5%مف التيار المقنف) فإننا يمكف أف نيمؿ تأثير اليبوط فى الجيد ( الػ ػ .)Voltage Drop
أما عند تحميؿ المحوؿ فالبعض يظف خطأ أنو إذا كاف  Regulationلممحوؿ يساوي مثبل  10%فيذا يعني أف الػ ػ Drop
سيساوي  ، 10%وبالطبع ىذا غير صحيح  ،فمرور التيار أثناء التحميؿ يخفض جيد الثانوي  ،لكنو يخفض أيضا جيد ال ػ ػ
 ، Primaryولذلؾ فاليبوط الذى يحدث فى بيف جيد الػ ػ  Primaryنتيجة التحميؿ  ،أو اليبوط فى جيد الثانوي نتيجة مرور
تيار الحمؿ وىو ما نعبر عنو بال ػ ػ  ،V. Dropيختمؼ تماما عف اليبوط الذى يحدث فى جيد الثانوي قبؿ وبعد التحميؿ وىو ما
يعبر عنو بالػ ػ . V Regulation
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 3- 11املْضْع الجالح  :العياصس املْثسٗ عل ٙحتنٔل احملْل
ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر عمى تحميؿ المحوؿ  ،منيا :

مف المواصفات  ANSI codeنجد أف محوالت توزيع القوى يجب أال تزيد الػ ػ ػ  temperature riseفييا عف  65درجة أي
أف االرتفاع فوؽ ال ػ ػ  - ambient temperatureوالمفترض أنيا  30درجة عند التحميؿ الكامؿ  - full loadيجب أال
يزيد عف  65درجة.
وغالبا نعتبر درجة ح اررة الزيت في أعمى ال ػ ػ transformer

 tankىي المقياس بالنسبة لنا  ،ومف ثـ يجب أال

ترتفع بأكثر مف  65درجة عف درجة الح اررة الطبيعية التى ىى ( (30درجة .وعموما فإف أعمى درجة ح اررة نقطة في ال ػ
 ( Windingأيا كاف مكانيا ) يجب أال ترتفع بأكثر مف  80درجة فوؽ الػ ػ  30درجة التى تمثؿ ال ػ ػ ambient
.temperature
وىذه النقطة والتى تسمى بالػ ػ  ، hot spotباإلضافة إلى النقطة العميا في الزيت ىما محؿ اىتماـ المصنعيف لممحوالت ألف
عمر المحوؿ وتناقصو يعتمد باألساس عمى مدى االرتفاع في ىاتيف النقطتيف.

مف العناصر المؤثرة أيضا في تحميؿ المحوؿ ما يعرؼ بال ػ ػ  ، load cycleفالمعروؼ أنو لو كانت دورة األحماؿ ثابتة لكاف
اختيار نسبة تحميؿ المحوؿ مسألة سيمة  ،لكف األحماؿ تتغير مف ساعة ألخرى  ،ومف يوـ آلخر ،ومف فصؿ لفصؿ  ،ومسألة
نسبة التحميؿ مسألة ىامة جدا ألنو يتوقؼ عمييا معدالت اإلرتفاع في درجة الح اررة  ،وىذه المعدالت ستؤثر بالضرورة عمى
عمر العوازؿ التي تتأثر بشدة بدرجة الح اررة المتراكمة .
وبناء عميو  ،فالمفروض أف يكوف ىناؾ نوع مف التوازف بيف الفترات التي يعمؿ فييا المحوؿ وترتفع خبلليا درجة ح اررة
الممفات عف  110درجة ( ، )30+80وبيف الفترات التي تنخفض فييا درجة الح اررة عف ىذه الدرجة.
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المحوالت الزيتية عموما ليا القدرة عمى تحمؿ أحماؿ زائدة  over loadلمدة قصيرة  ،ويرجع ذلؾ إلى وجود كتمة الزيت
الضخمة  ،ووجود التانؾ الحديدي  ،وكؿ ىذه المواد ليا  Thermal time constantكبير  ،فبعضيا قد يصؿ إلى ساعتيف
أو  6ساعات حسب حجـ الزيت والتانؾ.

ممحوظة

ىذه العوامؿ التي ذكرناىا ال تؤثر فقط في معدالت التشغيؿ لكنيا تؤثر أيضا عمى عمر المحوؿ والذي يقدر في العادة ب 30

سنة  ،لكف استمرار حدوث فترات  over loadطويمة  ،أو بكثرة  ،أو ارتفاع معدالت األعطاؿ وخطورتيا  ،كؿ ذلؾ يؤثر
بشدة عمى عمر المحوؿ وينقصو.

بعض شركات التوزيع يكوف لدييا جداوؿ لنسبة الزيادة المسموح بيا فى الحمؿ  over loadوذلؾ حسب ثبلث عناصر
أساسية  :درجة الح اررة – شكؿ ال ػ ػ - load cycleىواء التبريد .وبناء عمى ىذه العوامؿ يتـ تقسيـ فصوؿ السنة إلى

فترات

الصيؼ – الربيع – الشتاء.
وبعد ذلؾ تنظر شركات المحوالت في طريقة تركيب المحوؿ وىؿ ىي خارجية وموضوع مثبل في مكاف مرتفع  ،أـ قريب مف
السطح  ،أـ داخؿ غرفة أو قبو مثبل  ،وحسب ىذه العناصر جميعا تكوف النسب المسموح بزيادتيا فوؽ  rated loadكما في
الجدوؿ  1-11والذي ستبلحظ أف أحماؿ محوؿ  100 KVAيمكف أف تتراوح بيف  87 : 249 KVAحسب العوامؿ التي
أشرنا إلييا .
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 4- 11املْضْع السابع  :ماٍ ٙالــ ّ ، Harmonicsما أضبابَا؟
تعرؼ الػ  Harmonicsبأنيا ترددات مف مضاعفات التردد األصمي  ،فإذا كاف التردد األصمي  50Hzفالػ ػ Harmonics

سيكوف ليا ترددات تساوي  ، 200 ، 150 ، 100وتسمى بالػ  2nd Harmonicو  ، 3rd Harmonicوىكذا كما فى الشكؿ
.5-11

شكؿ  5-11التوافقيات األساسية
وتنشأ ىذه الترددات نتيجة وجود أحماؿ غير خطية  ، Non linearفيمر فييا تيارات  ، non-Sinusoidalوىذه التيارات الػ ػ
 non-Sinusoidalإذا تـ تحميميا طبقاً لقواعد  Fourier seriesفإنيا تتكوف مف التردد األصمي محمبلً عميو ترددات مختمفة
 ،والتى نسمييا بال ػ .Harmonics

ومف أىـ أسباب ظيور  Harmonicsوجود مصادر لمتغذية متصمة بػ ػ

 Power Electronic devicesمثؿ أجيزة الػػ

) (Rectifiers + Invertersبغرض الحصوؿ عمى تحكـ أكبر في قيمة الجيد  ،لكف ال ػػجيود الناشئة مف ىذه األجيزة تكوف
غالبا عمى شكؿ  ، Plusesوىذه الػ  plusesتشوه شكؿ منحنى الػ ػ  Sinusoidal waveاألصمي ومف ىنا تظير

الػ ػ . Harmonics

كما ذكرنا فإف أحد مصادر الػ  Harmonicsوجود ما يسمى  ، Non-linear loadوىذه األحماؿ ببساطة تعنى أنيا ال تتبع

V
قانوف أوـ في العبلقة بيف الجيد والتيار والتي يفترض أنيا ثابتة
I
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النسبة ثابتة بؿ تتغير مع تغير قيـ الفولت والتيار  ،أي أف مقاومة ىذه األحماؿ غير ثابتة  .ومف أشير أنواع األحماؿ الغير
خطية فى ال ػ  1-Ø systemsلمبات التفريغ  discharging lampsمثؿ لمبات الزئبؽ والصوديوـ وخبلفو.
والػ  Harmonicsالتي تنشأ في دوائر  1-Øمع األحماؿ الغير خطية المركبة فى نظاـ الػ ػ 3-Ø : 4-wire system

تكوف مف درجة الػ ػ  ، 3rd Harmonicومضاعفاتيا أي  21 ، 15 ، 9 ، 3وىكذا  .وجميع ىذه الػ  Harmonicsتعتبر Zero

 sequenceأي ال يوجد زاوية بيف تيارات الػ  ، 3-phasesبؿ جميعيا في اتجاه واحد  ،ومف ثـ فمجموعيا االتجاىي ال

يساوي صفر كما ىو الحاؿ فى ال ػ  3-phasesاألصمية أو بقية أنواع ال ػ  Harmonicsمثؿ  ، 2nd , 4th , 6th etcوبالتالى

ال يمغي بعضيا بعضا بؿ تجمع جبرياً  ،وىذا يتسبب في مرور تيار عالي جداً في خط الػ  Neutralليذه األنظمة ( ولذا يجب
أف يكوف مقطع ال ػ ػ ػ Nمساوياً لمقطع الػ  Phaseالعادي فى ىذه الحاالت ) .

كما ذكرنا فإنو باستخداـ  Fourier analysisيمكف تحميؿ أي إشارة تيار /جيد بأي شكؿ إلى مجموعة مف الترددات الػ
 Sinusoidalكما فى الشكؿ  ، 6-11تمثؿ الػ ػ  ، Harmonic + fundamentalsوىذه ال ػ ػ  Harmonicsطبقاً لػ ػ ػ Fourier

قسمت إلى ثبلث مجموعات:

األولى تسمى  Odd Harmonicsوتمثؿ الترددات .... ، 9 ، 7 ، 5 ، 3
والثاني تسمى  even Harmonicsوتمثؿ الترددات ..... ، 6 ، 4 ، 2
والثالث ىي  DCأي التردد صفر .

شكؿ  : 6-11أنواع مختمفة مف التوافقيات
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إذا كاف المحوؿ يمر فيو تيارات بيا  Odd Harmonicsفإننا نتوقع زيادة الػ  eddy lossوغيرىا مف  Stray lossداخؿ
المحوؿ  .فإذا كانت ىذه الػ  Harmonicsموجودة دائما  ،وليست خبلؿ فترات فقط فيجب عمؿ  De-ratingلممحوؿ لمتغمب
عمى زيادة الػ ػ  ، eddy lossوعموماً طبقاً لمػ ػ  ANSI Standardفإنو إذا زادت  Total Harmonics distortionعف %5

فيجب عمؿ  De-ratingلممحوؿ حسب جداوؿ المواصفات .

في الغالب تكوف الػ  Harmonicsالثانية  ،الرابعة  .... ،نسبتيا قميمة جدًا  ،لكف األىـ في ىذه المجموعة ىو DC offset

وىو السبب الرئيسي في جعؿ الػ  Coreيدخؿ إلى مرحمة  ، Saturationوذلؾ إذا كانت نسبتو عالية  ،وىذا يتكرر في كؿ

دورة  .الحظ فى الشكؿ  7-11كيؼ تجمع الػ ػ  DC Componentمع الػ ػ  Signalاألصمية  ،فتغير مف شكميا.
وخطورة الػ  Saturationأو التشبع أف قيمة التيار المسحوب في  Primaryإلنتاج الفيض ) (exciting currentيكوف

مرتفعاً جداً مما قد يؤدي إلى احتراؽ الممؼ االبتدائي في لحظات  .ويمكف أف نتعرؼ بسيولة عمى وجود  DC offsetفي تيار
االبتدائي مف خبلؿ الصوت المرتفع الذي يصدر مف قمب المحوؿ .وعموما فإف قيمة  DC offsetيجب أف ال تتعدى  %1مف

قيمة التيار المتقف .

شكؿ  : 7-11تأثير DC Offset
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نشأ عف التوسع في استخداـ بعض األجيزة الحديثة التي تعتمد عمى ال ػ  Rectifiersوالػ ػ  Invertersأف زادت نسبة الػ
 Harmonicsبشدة في إشارات الجيد والتيار عموماً  ،ومف ثـ صار مف الميـ أف يصمـ المحوؿ بحيث يتحمؿ ىذه النسبة

العالية مف  Harmonicsالتي ستمر مف خبلؿ موصبلت المحوالت والسيما خط التعادؿ وتسمى ىذه المحوالت التي تصمـ
عمى تحمؿ الػ  Harmonicsتسمى K-factor transformers
ويعرؼ الػ  K-Factorبأنو النسبة بيف الفقد اإلضافي في الطاقة الناشئ عف ال ػ ػ  Harmonicsوبيف eddy current loss
وىناؾ قيـ معروفة لمػ  Kىى  . 30, 20, 13, 7, 4فالمحوؿ مثبلً الذي لو  K-factor = 4يعني أنو نسبة األحماؿ الػ Non

 linearتصؿ إلى  %50مف قيمة الحمؿ المتقف  ،أما المحوؿ الذي لو  K =13فيذا يعني أف  %100مف أحمالو ىي أحماؿ
. non-linear
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 5- 11املْضْع اخلامظ  :تٔازات االىدفاع ف ٙاحملْالت
مف الميـ ونحف نتحدث عف تشغيؿ المحوالت أف نعرض لمشكمة ىامة موجودة فى كؿ المحوالت  ،وىى مشكمة تيار االندفاع
 ، Inrush Currentوىى أحد أىـ المشاكؿ التى يمكف أف تسبب فصؿ خاطئ.

ولشرح أسباب ىذا التيار بدوف تفصيبلت كثيرة يمكف الرجوع إلى الشكؿ  8-11ومنو يمكف تمخيص أسباب المشكمة فيما يمى:
 -1عند فصؿ أى  Power Transformerفإنو يتبقى داخؿ القمب الحديدى جزء مف الفيض  ،يسمى الفيض المتبقى
Residual Flux, R

.

 -2عند رجوع المحوؿ لمخدمة  ،وحيث أ نو يستحيؿ التحكـ فى لحظة رجوعو لتكوف ىى نفسيا المحظة التى خرج عندىا ،
وبالتالى فالفيض المفترض أف يبدأ بالظيور مع رجوع التيار يحتاج فى بعض األحياف أف يكوف عالياً لتعويض القيمة الناشئة

عف الفيض المتبقى  ،وىذا يستمزـ سحب تيار عالى ىو  Inrush Currentلتوليد ىذا الفيض التعويضى  ،كما فى الحالة
األولى فى الشكؿ  . 8-11فالمحوؿ فى ىذه الحالة رجع فى لحظة تكافئ فيضا مقداره max

بينما الفيض المتبقى يكافئ

قيمة موجبة قدرىا  ، Rولتعويض ىذا االختبلؼ يتـ سحب  inrush Currentبقيمة عالية.

شكؿ  8-11تفسير سبب تيار االندفاع
وكما يبدو مف الشرح فإف تيار االندفاع ليس لو قيمة محددة  ،فقد يكوف عاليا جدا كما فى الحالة األولى مف الشكؿ ، 8-11
غير أنو فى بعض األحياف يكوف قريب جداً مف التيار العادى  ،إذا تحقؽ شرطاف :
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 .1أال يكوف ىناؾ فيض متبقى داخؿ المحوؿ .
 .2إذا تصادفت لحظة الدخوؿ مع لحظة التيار العظمى  Imaxوالتى يكوف فييا الفيض أقؿ ما يمكف .
حيث مف المعموـ أف الفيض دائماً متأخر بزاوية  90عف التيػار (

).

وبيف ىاتيف الحالتيف توجد العديد مف الحاالت التى تجعؿ  ،كما قمنا  ،قيمة تيار االندفاع غير محددة ال شكبلً وال قيمة  ،ألنو

يعتمد أساساً  -كما ذكرنا  -عمى قيمة متغيريف عشوائييف  :األوؿ ىو قيمة الفيض المتبقى  ،والثانى ىو لحظة دخوؿ المحوؿ

فى الخدمة  ،ولذا يختمؼ قيمة ىذا التيار حتى بيف األوجو الثبلثة كما فى الشكؿ . 9-11

شكؿ  9-11شكؿ تيار االندفاع فى األوحو الثبلثة
الحظ أنو لو أمكف التحكـ فى لحظة الغمؽ لتكوف عند القيمة العظمى لمجيد  ،وفى نفس الوقت إذا لـ يكف ىناؾ فيض متبقى
فى القمب الحديدى فإف تيارات االندفاع ستختفى وتصبح قيمتيا ىى نفس قيمة الػ ػ  Magnetization Currentsفى فترة ال ػ
 Steady Stateكما فى الشكؿ . 10-11

شكؿ  10-11تقميؿ تيار االندفاع
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ىذا التيار يظير فقط عند بداية التشغيؿ  ،وقد تصؿ قيمتو إلى خمس أو ستة أمثاؿ التيار الطبيعى  ،بؿ قد تصؿ إلى عشريف
مثؿ التيار الطبيعى حسب سعة المحوؿ  ،لكف ىذا ليس أساس المشكمة خاصة أف تيار االندفاع ال يستغرؽ سوى ثانية أو أكثر
قميبل  ،كما أف قيمتو تتناقص سريعا خبلؿ ىذه المدة الوجيزة  ،ولكف المشكمة الكبرى أف ىذا التيار ال يمر إال فى الجانب
االبتدائى لممحوؿ فقط  ،وىو الجانب الموصؿ عمى المصدر  ،وال يمر فى الجانب الثانوى  ،ألنو يمر خبلؿ ما يسمى بالدائرة
المغناطيسية بالمحوالت  ،Magnetizing Circuitوىى تظير فى الشكؿ .11-11

شكؿ  11-11الدائرة المكافئة لممحوؿ
وبالتالى فإف أى جياز  Differential Relayسيرى أف ىناؾ تيار داخؿ إلى المحوؿ يختمؼ بقيمة كبيرة عف التيار الخارج منو
 ،وىذا سيسبب فصؿ خاطئ لممحوؿ بواسطة  ، Differential Relayوىو فصؿ خاطئ ألنو لـ يفصؿ بسبب وجود عطؿ ما
 ،وانما بسبب ىذه الظاىرة الطبيعية الموجودة فى كؿ المحوالت  ،والتى ستختفى عادة بعد فترة وجيزة .ومف ىنا البد مف التفكير
فى طريقة لمنع تشغيؿ جياز الوقاية خبلؿ ىذه الفترة العابرة.
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ىناؾ عدة طرؽ لمنع اشتغاؿ أجيزة الوقاية خبلؿ فترة تيار االندفاع :
منيا ما ىو بسيط حيث يقوـ أحياناً بعض ميندسى التشغيؿ بتعطيؿ الوقاية لمدة ثوانى  ،حتى يدخؿ المحوؿ فى الخدمة
وينتيى تيار االندفاع  ،ثـ يعيدوىا مرة أخرى .وىذا الحؿ عمى بساطتو فيو خطورة كبيرة ألنو قد يتصادؼ حدوث عطؿ حقيقى

أثناء بدء دخوؿ المحوؿ لمخدمة ويتسبب ىذا فى تدمير المحوؿ ألف الوقاية معطمة ولذا نستبعد ىذا الحؿ تماماً.
وأحياناً يتـ ذلؾ بطريقة أقؿ خطورة وذلؾ بتقميؿ حساسية جياز الوقاية لفترة زمنية عقب دخوؿ المحوؿ الخدمة .
ومف الطرؽ المشيورة لحؿ ىذه المشاكؿ طريقة استخداـ التوافقية الثانية  2nd Harmonicفى منع اشتغاؿ جياز الوقاية .وسبب

اختيار  2nd Harmonicىو أنو مف تحميؿ إشارات تيارات االندفاع وجد أنيا غنية إلى حد كبير بيذه الدرجة مف التوافقيات ،

حيث يمكف أف تصؿ نسبتيا مف  40 :50 %مف قيمة التيار  ،بينما قيمة ىذه التوافقية فى حالة األعطاؿ الحقيقية ال تتعدى
. %7
وعمى ىذا فقد تـ عمؿ مرشح ) (Filterالستخبلص قيمة  2nd Harmonicمف تيار االندفاع  ،ثـ بعد ذلؾ  -وبناء عمى قيمة

ىذه التوافقية  -يمكف إرساؿ إشارة منع اشتغاؿ  Blocking Signalلجياز الوقاية إذا تعدت قيمة  2nd Harmonicمثبلً مف
 ، 20% : 10%ألف ذلؾ يعنى بالضرورة أف ىذا التيار المرتفع ىو تيار اندفاع  ،و ليس نتيجة عطؿ.

أما إذا كانت القيمة صغيرة فعندىا لف يتـ إرساؿ إشارة المنع ىذه  ،ويترؾ لجياز الوقاية الحرية فى العمؿ .ومثؿ ىذا األسموب
يتـ استخدامو فى أجيزة الوقاية التقميدية  ،وحتى فى أجيزة الوقاية الرقمية الحديثة  ،والتى تتميز فقط فى ىذه النقطة بسيولة
تنفيذ ىذه األفكار دوف تعقيدات .

مف المعروؼ أنو ال يمكف توصيؿ محوليف عمى التوازى ما لـ يكونا متماثميف  .و توصيؿ محوليف عمى التوازى أمر شائع فى
الشبكات  ،لكف ىناؾ مشكمة تتعمؽ بػ  Inrush Currentsتظير عند توصيؿ محوليف عمى التوازى.
لنفترض اآلف أف أحد المحوليف فى الخدمة  ،واآلخر نريد إدخالو كما فى الشكؿ  ، 13-11فعند دخوؿ الثانى لمخدمة فإنو
سيسحب  Inrush Currentوىذا غير مستبعد .أما الغريب فى األمر  ،فيو أف المحوؿ األوؿ الذى كاف أصبلً فى الخدمة

سوؼ يمر بو ىو اآلخر  .Inrush Currentمع مبلحظة أف تيار االندفاع فى المحوؿ الموجود فى الخدمة تكوف قيمتو أقؿ

مف ذلؾ الداخؿ حديثاً  ،لكف المشكمة أف كبل التياريف يظبلف موجوداف لمدة أطوؿ مف تمؾ التى يقضييا تيار االندفاع فى

المحوالت الموصمة منفردة  ،وسنفسر ىنا ىذه الظواىر تباعا.

189

انمرجع في محوالت انقوى انكهربية – أ.د محمود جيالني
ويمكف فيـ تفسير ىذا التيار بصورة مبسطة حيث أف تيار ال ػ  Inrushلممحوؿ الداخؿ لمخدمة يجد أمامو مساريف متوازييف بعد
مروره عمى المقاومة  Rفى الشكؿ  ، 13-11فيتوزع بالنسبة العكسية لممقاومات  ،وبالتالى يظير مع المحوؿ الموجود أساسا
بالخدمة .
ويسمى تيار االندفاع فى ىذه الحالة  ، citapapmyS Inrushوىذه الكممة تعنى أنو تيار عارض  .وىذا التيار لف يسبب أى

خطا فى تشغيؿ  Differential Relayلممحوالت إال إذا كاف ىناؾ  Relayواحد لممحوليف معا  ،و مف ثـ فأحسف الطرؽ
الكتشاؼ وتجنب ىذه النوعية مف تيار االندفاع فى المحوالت الموصمة عمى التوازى ىى استخداـ نظـ وقاية منفصمة لكؿ
محوؿ عمى حده .أما فى حالة استخداـ نظاـ وقاية واحد لممحوليف معا فاألمر سيستمزـ دوائر أكثر تعقيدًا الكتشاؼ وتجنب

المشكمة.

I2
R
I1

ITot

Gen.

شكؿ  13-11تيار االندفاع فى المحوالت الموصمة عمى التوازى
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 6- 11املْضْع الطادع  :الضْضا )Noise ( ٛيف احملْالت
األصوات المنبعثة مف المحوالت شيء مألوؼ لكؿ مف يمر بجوار المحوالت  ،وىي بالطبع قد تكوف في مستوى مقبوؿ وقد
تصؿ إلى مستويات مرتفعة مف الصوت  .ولمعمؿ عمى خفض ىذه األصوات ينبغي أوال أف نفيـ مصادر ىذه الضوضاء .
فمف ىذه المصادر اىتزاز الػ ػ  ، Coreواىتزاز الممفات  .وىذه االىت اززات تنتقؿ إلى الػ ػ ػ  Tankمف خبلؿ الزيت  ،ولؤلسؼ
فإف الزيت ال يخفض ىذه االىت اززات ( أي ال يعمؿ ليا  )dampingألنو نسبيًا غير قابؿ لمضغط .

وىو المصدر الرئيسي لمضوضاء مف خبلؿ ظاىرة تسمى  Magnetosrictionفعندما تتمغنظ شريحة مف الصمب فإنيا
تنكمش  /تتمدد بنسبة صغيرة جدًا تصؿ إلى حوالي  10ميكرو لكؿ متر  ،وىذا التغير في األبعاد يحدث  100مرة في الثانية

) ، (50 Hzومف ثـ فيذا التمدد واالنكماش ىو الذي يتسبب فى الصوت الذي يشبو  Buzzingأو الزف ػ مع مبلحظة أف ىذه
الضوضاء تقؿ جدًا إذا كاف الػ  Fluxفي القمب أقؿ مف  1.4 Tوذلؾ في حالة األحماؿ الخفيفة وىذا يفسر انخفاض

الضوضاء مع قمة األحماؿ وزيادتيا مع زيادة األحماؿ .

باإلضافة لمظاىرة السابقة فإف الممفات تتأثر بالمجاؿ المغناطيسي المتردد الذي يؤثر عمييا بقوى متغيرة Fluctuating force
بيف ممفات االبتدائي وممفات الثانوي وىذه القوى تحدث اىت اززات في الممفات بنفس المعدؿ  100مرة في الثانية  .وىذه
الضوضاء يمكف تقميميا باستخداـ مواد  Pressboardليا  high damping co-efficientأى ليا القدرة عمى امتصاص
االىت اززات .

أحد أىـ مصادر الضوضاء ىي صوت مراوح التبريد نتيجة مرور اليواء عمى ريش ىذه المراوح  ،وبالطبع تزيد الضوضاء
بزيادة كمية اليواء وسرعة المروحة أيضا  ،وىناؾ أيضا ضوضاء نتيجة عمؿ مضخات الزيت  .بالطبع لخفض ىذه الضوضاء
يمكف تخفيض سرعة المراوح لكف ىذا يستمزـ زيادة عدد المراوح .
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عموماً لف يستطيع أحد خفض الضوضاء الصادرة مف المحوالت  ،خاصة تمؾ الموجودة في المناطؽ السكنية إلى مستويات
غير مسموعة  ،فيذا مكمؼ جداً  ،لكف يمكف أف نعتبر أف الضوضاء إذا لـ تصؿ إلى غرؼ النوـ القريبة مف المحوؿ ليبلً في

المناطؽ السكنية فإف ذلؾ يعتبر مقبوالً .

ولج عؿ ىذا المقياس أكثر دقة فإف القياسات تكوف عمى بعد أكثر مف  15مت اًر لممحوالت ذات قدرة  200ميجا  ،و 25متر

لممحوؿ الػ 500ميجا  ،أما المسافات األقؿ مف ذلؾ فالضوضاء يقبؿ أف تكوف نسبياً مرتفعة وال يقبؿ أف ترتفع في المسافات
األبعد مف ذلؾ .

أما المحوالت ذات القدرة األكبر فمف الصعب جعؿ المسافة تصؿ لػ  100متر مثبل حتى ينخفض صوت الضوضاء  ،وفي
ىذه الحالة يجب استخداـ مخفضات لمصوت أو عمؿ حوائط عازلة حوؿ المحوالت .
مع مبلحظة أف الضوضاء يمكف أف تنتقؿ أيضا مف خبلؿ األرضيات والتي يمكف في بعض األحياف أف تكبر ىذه الضوضاء
ولذا نستخدـ أحياناً أرضيات ماصة لمصوت مثؿ المطاط بسمؾ ال يقؿ عف  4سـ وعرض  8سـ وبالطبع يمكف وضع المحوؿ

في غرؼ مغمقة ذات حوائط وأرضيات عازلة لمصوت لمنع انتقاؿ الضوضاء نيائياً خارج حدود المحوؿ .والجدوؿ  2-11يحدد
مستويات الضوضاء المسموح بيا في محوالت التوزيع طبقاً لممواصفات األمريكية :

جدوؿ  : 2-11مستويات الضوضاء المسموح بيا في محوالت التوزيع طبقاً لممواصفات األمريكية
مستوى الضوضاء dB
مقنف المحوؿ K.V.A

محوؿ جاؼ

محوؿ مغمور في الزيت

محوؿ جاؼ تبريد
قشري

محوؿ معمؽ

300 – 151

55

58

67

57

500 – 301

56

60

67

59

700 – 501

57

62

67

61

1000 – 701

58

64

67

63

1500 – 1001

60

65

67

64

2000 – 1501

61

66

69

65

3000 – 2001

62

68

71

66

والجدوؿ  3-11يحدد القيـ الضوضاء الناتجة عف المحوالت المصنوعة فى مصر (شركة الماكو)
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جدوؿ  : 3-11القيـ الضوضاء فى المحوالت المصنوعة فى مصر (شركة الماكو)
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 7- 11املْضْع الطابع  :تأثري اختالف الرتدد عً الكٔن٘ املكيي٘ rated frequency
ىناؾ بعض األسئمة المتعمقة بموضوع تشغيؿ المحوالت البد أف تكوف إجاباتيا واضحة :

مف معادلة الػ ػ  Emfالتي تنشأ في المحوؿ نجد أنيا تتناسب طرديا مع التردد وقيمة كثافة الفيض المار بالقمب الحديدي.

كذلؾ فإف الػ ػ  Lossفي  Coreتزيد مع زيادة كثافة الفيض  ،فمو كاف المحوؿ مصمما لمعمؿ عمى  60 HZثـ نقؿ لمعمؿ

في شبكة  50 HZفإف  fفى المعادلة السابقة ستنخفض  ،ولضماف أال تقؿ  Eفإف  Bسوؼ ترتفع  ،وىذا يؤدي لحدوث
 saturationفي القمب  ،كما سيؤدي إلرتفاع قيمة المفقودات في الػ ػ ػ  ، Coreوكذلؾ في  ، eddy lossوكؿ ىذا سيؤدي

الرتفاع درجة الح اررة .وبناء عميو ال يصح ىذا االختيار.

 2-7-11ىل يمكن لمحول في شبكة  50HZأن ينقل لشبكة  60HZ؟
في الواقع أنو كمما ارتفع التردد كمما قؿ حجـ المحوؿ  ،أل ننا عمى عكس السؤاؿ السابؽ سنحتاج ل ػػقيمة أقؿ لم ػ ػ  ، Bومف ثـ
عدد لفات أقؿ  ،لكف يجب وضع جياز وقاية مف النوع

Volt per Hertz

لضماف حماية المحوؿ مف حدوث

over

 ، voltageألف رفع التردد إلى قيمة عالية يجعمو نظريا يتحمؿ ) (V/Fأكبر وىذا قد ال يكوف مناسبا لمعزؿ المستخدـ في
المحوؿ.
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 8- 11املْضْع الجامً  :تأثري اختالف اجلَد
ىذا بالطبع مستحيؿ عمميا حتى لو كاف نظريا ممكف  ،فنظريا لو كاف الفيض يتزايد خطيا فإننا يمكف أف تحصؿ عمى معدؿ
التزيد موجب فقط ) (DCسيجعؿ قمب المحوؿ يدخؿ
لتغير الفيض ومف ثـ نحصؿ عمى جيد فى الثانوى  ،لكف كوف ىذا ا
سريعا في مرحمة التشبع  saturationومف ثـ يزيد  current magnetizingالمسحوب بغرض انتاج الفيض  ،ويحدث
 ، over heatingولذا فجميع المحوالت تعمؿ عمى جيد  ، ACإما إذا كاف البد مف العمؿ عمى جيد  DCفإف ال ػ
 Voltage Signalالبد أف تكوف عمى الشكؿ .Pulses

أغمب محوالت التوزيع يمكف استخداميا في كبل اإلتجاىيف  ،بمعني أنو يمكف أف يوصؿ المصدر عمى ال ػ  HVوالحمؿ مركب
في  ، LVأو العكس لنفس المحوؿ دوف حدوث تخفيض في القدرة  ،لكف اذا كاف المحوؿ أصبل  /Yحيث الػ ػ

موصمة

لممصدر  ،ثـ تـ عكس األطراؼ فصار المحوؿ  ، Y/فعندئذ يجب االنتباه إلى أف نقطة ال ػ ػ  Nالبد أف تكوف معزولة كما

أنو عند توصيؿ ال ػ  Yناحية المصدر فإف ال ػ ػ  inrush currentعند بدء التشغيؿ سيكوف أعمى  ،وىذا يستمزـ زيادة قيمة
الفيوزات المركبة عمى خط الدخوؿ.
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الفصل الجانى ععر

تعغيل األنوا

اخلاصة من احملوالت

كاف التركيز فى ىذا الكتاب كمو منصبا عمى محوالت القوى الكيربية ومنيا محوالت التوزيع  ،لكف الشبكة الكيربية تحتوى عمى
أنواع أخرى مف المحوالت تختمؼ ت ماما فى خصائصا عف محوالت القوى ولذا يجب أف تدرس بالتفصيؿ فى مراجعيا  ،وقد
أردت فقط مف ىذا الفصؿ إعطاء فكرة سريعة عف خمسة مف ىذه األنواع لكماؿ الصورة وليس لمتفصيؿ.

 2-21ذلْالت الـــ Auto Transformers
المحوؿ الذى درسناه فى الكتاب حتى اآلف ىو المعروؼ بال ػ ػ  Two windingوفيو يكوف ممؼ االبتدائى منفصبل كيربيا تماما
عف ممؼ الثانوى  ،لكنو متصؿ بو منغناطيسيا مف خبلؿ الفيض الذى يمر فى القمب الحديدى ويقطع الممفيف .أما محوؿ الػ ػ
 Autoفيختمؼ تماما فى تركيبو  ،إذ أنو مكوف مف ممؼ واحد وليس اثنيف كما فى الشكؿ .1-12

شكؿ  1-12محوؿ ال ػ Autoػ
والفكرة العامة ليذا النوع مف المحوالت يمكف فيميا مف خبلؿ الرسـ المبسط فى الشكؿ . 2-12
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شكؿ  2-12دائرة مبسطة لمحوؿ الػ ػ Auto
فمو فرضنا أف لدينا ممؼ  BCعدد لفاتو  211لفة  ،ممفوؼ حوؿ قمب حديدى  ،وعميو جيد قدره  ، 400Vكما فى الشكؿ
 .2-12مف ىذا الشكؿ نستطيع أف نقوؿ أف لدينا جيد قدره  2Vلكؿ لفة .فمو أخذنا  Tapمف أى نقطة  Eفإف جيد نقطة E
سيتناسب مع عدد المفات  ،فمو  Eفى المنتصؼ مثبل سيكوف جيدىا . 200V

بفرض أف لدينا محوؿ عادى لو جيده  ، 200/100 Vوقدرتو  ، 10 kVAفيذا يعنى أف التيار ال ػ  Ratedفى جية الجيد
العالى سيكوف  50Aبينما التيار المقنف فى جية الجيد المنخفض سيكوف  . 100Aاآلف لنفرض أننا قمنا بتوصيؿ الممفيف
معا (كيربيا) ليصبحا ممفا واحدا كما فى الشكؿ  5-12أى أننا حولنا المحوؿ العادى إلى  Autoفما ىو الجديد الذى سنحصؿ
عميو؟
واضح مف الشكؿ  3-12أننا يمكف أف نوصؿ الممفيف بأكثر مف طريقة حسب ال ػ ) Polarity marks (dotلنحصؿ عمى

نسب تحويؿ مختمفة.

شكؿ 3 -12
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ففى الشكؿ (  )bعمى سبيؿ المثاؿ كانت توصيؿ الػ ػ  Polarityبحيث تكوف  ، Additiveوىذا أمكننا مف الحصوؿ عمى
جيد فى الثانوى قدره  300Vعندما كاف جيد الدخوؿ  . 200Vلكف ليس ىذا ىو الميـ !!  .فالواقع أف ىناؾ مفاجأة سعيدة
تخص القدرة  .فبالطبع فى أى توصيمة جديدة يجب أال تتجاوز قيمة التيار الجديد قيمة أصغر تيار مقنف لمجية التى يمر فييا
 ،ومف ثـ ففى حالة الشكؿ (  ) bوحيث أف الحمؿ متصؿ عمى التوالى بممؼ الجيد المنخفض الذى تياره المقنف ىو 100A
كما ذكرنا  ،ومف ثـ لف نسمح بتجاوز ىذه القيمة .وبتطبيؽ قانوف  KCLوجمع التيارات سنجد أف التيار المسحوب مف

المصدر فى الكابؿ الخارجى  -وليس فى أى مف الممفيف  -قد أصبح  . 150Aوواضح اآلف أف القدرة المنقولة أصبحت
 ( 30kVAحاصؿ ضرب جيد الدخوؿ فى تيار الدخوؿ) رغـ أنيا كانت تساوى فقط  10kVAفى المحوؿ األصمى الموصؿ
بالطريقة التقميدية.
وتفسير السبب فى ىذه الزيادة ليس صعبا ألنو فى الواقع أف محوالت ال ػ  Auto Trتنقؿ القدرة بطريقتيف  :األولى
 ، Inductivelyأى بواسطة ال ػ  Transformationكما فى المحوالت العادية  ،والثانية  Conductivelyأى بالتوصيؿ
المباشر  ،وفى حالتنا ( الوضع  ) bالقدرة المنقولة بالطريقة األولى تساوى  10 kVAبينما الػ ػ  20 kVAاإلضافية نقمت
بالطريقة الثانية.
الحظ فى الػ ػ  Auto Transformerأف جزًءا مف الممؼ االبتدائي يعمؿ مشترًكا بيف ممؼ الجيد العالي ( االبتدائي) والجيد
المنخفض (الثانوى )  .والحظ أيضا أف كؿ مف تيار االبتدائي والثانوي يكوناف متضاديف فى الجزء المشترؾ بينيما كما فى الشكؿ

 ، 4-12مما يترتب عمى ذلؾ انخفاض قيمة التيار فى ىذا الجزء ومف ثـ انخفاض الفقد فى الطاقة بو (وىذا يعنى كفاءة أعمى)
 ،كما ينتج عف انخفاض قيمة التيار إنخفاض أيضا فى مساحة مقطع ىذا الجزء المشترؾ مما يساعد عمى وفر النحاس وتقميؿ
وزف المحوؿ  ،وىذه ىى الميزة األساسية التى تجعمو مفضبل فى استخدامو عمى استخداـ المحوالت العادية حيف نحتاج لنسب
تحويؿ منخفضة  .وبالطبع يمكف تصميـ محوؿ تقميدى ذو ممفيف بحيث تكوف الػ ػ  Turns Ratioالخاصة بو ىى  3إلى 1
 ،أو  2إلى  ، 1ولكف مثؿ ىذا المحوؿ سيكوف أضخـ وأثقؿ مف مثيمو مف نوع الػ ػ Auto.

شكؿ 4-12
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وأحد ميزات محوالت الػ ػ  Autoأف أبعاده اليندسية تتناسب مع جزء القدرة المنقولة بالػ ػ  Transformationفقط  ،ومف ثـ لو
قارنت بيف محوؿ عادى (لو نفس القدرة) وبينو ستجد دائما أف محوؿ ال ػ ػ  Autoأصغر وأخؼ كثيرا.

فى الشكؿ  4 -12السابؽ يعتبر الجزء  ACىو الممؼ االبتدائى وسنعتبر عدد لفاتو  ،N1ويعتبر الجزء  ECىو الممؼ الثانوى
وعدد لفاتو  . N2ولدراسة العبلقة بيف تيارى االبتدائى  I1والثانوى  I2يجب أف نعتبر أف المحوؿ إذا تـ تحميمو فيجب أف يبقى
الفيض المتبادؿ متساويا دوف تغيير  ،بمعنى آخر أف ال ػ  Ampere-turnلكبل الممفيف يجب أف تتساوى  .وبتطبيؽ ىذه
المعمومة  ،ومف توزيعات التيار عمى الرسـ (وبإىماؿ قيمة  ) Ioيتبيف الآلتى:

ومنيا نجد أف
ومنيا نصؿ إلى أف :

لمقارنة كمية النحاس المستخدمة فى كبل النوعيف مف المحوالت فإننا نفترض أف كمية النحاس ستتناسب مع طوؿ الممؼ ومع
شدة التيار  ،أى أنيا تتناسب مع حاصؿ ضرب  . N . Iوعمى ىذا يمكف الوصوؿ لنسبة النحاس فى النوعيف مف المعادالت
التالية:

لو استخدمنا  a = N2/N1فسنصؿ إلى أف النسبة بينيما تساوى
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وعمى ىذا كمما كانت نسبة التحويؿ فى محوالت ال ػ  Autoصغيرة كمما كانت الفائدة أعظـ ألف الوفر فى النحاس والوزف
سيكوف أكبر  ،فمو كانت نسبة التحويؿ مثبل تساوى  500:400فيذا يعنى أننا نحتاج إلى  %20فقط مف كمية النحاس
المستخدمة فى مثيمو العادى  ،أما إذا كانت مثبل نسبة التحويؿ تساوى  500:10فستجد أنو ال فرؽ بيف النوعيف تقريبا  ،وىذا
ىو السبب فى أف محوالت الػ ػ  Autoال تجد نسبة التحويؿ فييا تتجاوز .3:1

مثال:

إذا كاف جيد االبتدائى ىو  511فولت وجيد الثانوى  411فولت وتيار الحمؿ  100Aاحسب قيـ التيارات فى االبتدائى والثانوى
والوفر فى النحاس.

ومنيا نجد أف وزف النحاس بمحوؿ الػ  autoيساوى ( ) 0.2 = 1 - 0.8مف وزف النحاس فى المحوؿ العادى  ،وىذا يعنى اننا
وفرنا  %81مف وزف النحاس.
ويمكف الحصوؿ عمى محوؿ  3-phaseكما فى الشكؿ  5-12وشكؿ . 6-12
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شكؿ  : 5-12محوؿ 3-phase Auto transformer

شكؿ  : 6-12محوؿ 3-phase Auto transformer
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معظـ استخدامات ىذه المحوالت تكوف فى تطبيقات الجيد المنخفض لمحصوؿ عمى جيد متغير فى حدود ضيقة  ،لكنيا أيضا
موجودة فى تطبيقات الجيد العالى لتبادؿ الطاقة بيف الشبكات الرئيسية والفرعية (مف شبكة  511إلى شبكة  221مثبل فى
مصر أو شبكة  311وشبكة  132فى الكويت) السيما أنو فى ىذه الحالة ستكوف الػ ػ  Turns Ratioمنخفضة جدا ال تتعدى
غالبا  3إلى . 1
لكف أغمب استخداماتو تكوف فى الجيد المنخفض حيث يستخدـ مثبل فى دوائر التحكـ فى محركات الػ ػ Induction Motors
أو فى أجيزة تثبيت الجيد  ، Stabilizerحيث تعمؿ محوالت تثبيت الجيد األتوماتيكى بنفس نظرية محوالت الػ ػ . Auto
فالمحوؿ فييا يحتوى عمى دائرة إلكترونية وموتور صغير جيد  12فولت كما فى الشكؿ  ، 7- 12ويكوف الممؼ ممفوؼ حوؿ
قمب مستدير عمى ىيئة اسطوانة ترتكز فى محورىا عمى محور ثابت  ،بحيث تدور اسطوانة الممفات حولو بسيولة  ،ويتحكـ فى
دورانيا ذلؾ الموتور عف طريؽ التروس .وتتناسب حركة ىذا الموتور طرديا مع الفولت الخارج لو مف دائرة التحكـ فعند زيادة
أو نقصاف الفولت الداخؿ لممحوؿ يخرج لو فولت موجب أو سالب يجعمو يمؼ لفات محسوبة لؤلماـ أو لمخمؼ حتى يعوض
الزيادة والنقصاف الداخؿ إلى المحوؿ مما يجعؿ الخرج غالبا" ثابت ال يتأثر بزيادة أو نقصاف التيار الداخؿ.

شكل 7-21
كما يستخدـ محوؿ ال ػ ػ  Autoفى أجيزة تغيير الجيد  Variacلمحصوؿ عمى جيد متعدد أو متغير بنفس النظرية كما فى
الشكؿ . 8-12
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شكل 8-21

جودة مرتفعة فى حدود التشغيؿ المسموح بو
وفر فى حجـ المحوؿ وحجـ النحاس المستخدـ
جدا إذا ما قورف بالمحوالت األخرى
المفاقيد النحاسية بو قميمة ً

خطر فى حالة استخدامو فى دوائر الجيد العالي ألف دائرة الممؼ الثانوي جزء مف الممؼ االبتدائي ذو الجيد
ا
يمثؿ
العالي  ،فكؿ موجات الػ ػ  Overvoltageتنتقؿ بالتوصيؿ إلى جانب الػ ػ  ، Secondaryحيث ال يوجد Galvanic
 Isolationكما فى المحوالت العادية التى تنعزؿ فييا ممفات االبتدائى عف ممفات الثانوى بالقمب الحديدى.
جدا ويصبح غير اقتصادي فى التشغيؿ.
فى حالة استخدامو بنسبة تحويؿ مرتفعة تقؿ كفاءتو ً
يؤدى قمة الفيض المتسرب فيو إلى انخفاض قيمة الػ ػ  Inductance, Lومف ثـ تضعؼ قيمة معاوقتو لتيار القصر
وىذا ىو السبب فى احتاج ىذا النوع مف المحوالت لوجود  Reactorمعو فى أغمب األحياف .
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 2- 12ذلْالت الـــ Grounding Transformers
فى حالة األنظمة المعزولة  Isolated Systemوىى األنظمة الغير مؤرضة ال يوجد مسار لرجوع تيار العطؿ األرضى SLG
مثبل ومف ثـ ال يمر تيار أصبل  ،وىذا شئ ليس بالجيد ألف الواقع أف الجيد عمى ال ػ  Two Phasesاألخرى سيرتفع بنسبة
 %173متسببا فى حدوث .Over Voltage
ومحوالت الػ ػ  Grounding Trتعالج ىذه المشكمة ألننا يمكف أف نضعو فى أى مكاف بالشبكة لتخميؽ نقطة تأريض كما فى
الشكؿ  ، 9-12ويمكف أيضا إضافة مقاومة أرضية مف خبلؿ ىذا المحوؿ لتقميؿ تيار العطؿ ومف ثـ يعالج المشكمة السابقة.
وىناؾ نوعيف مف ىذه المحوالت  :األوؿ ىو ال ػ ػ  ، Zigzagوالثانى ىو .Y/Δ

شكل 9- 21
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 3- 12ذلْالت الـــ Phase Shifting
جميع الشبكات الكيربية فى دوؿ العالـ ىى مف النوع المتصؿ ببعضو  ، Inter-connected Gridوذلؾ بغرض زيادة
إعتمادية الشبكة بالدولة الواحدة  ،وفى ىذا النوع مف الشبكات يتـ ربط جميع محطات التوليد معا وكذلؾ المحطات الفرعية
بطرؽ مختمفة لمربط.
وفى بعض األحياف يتـ ربط محطتيف معا بواسطة خطيف عمى التوازى  Two Parallel Linesويجب فى ىذه الحالة أف
يكوف الخطيف متماثميف تماما فى كؿ شئ سواء الطوؿ أو قيـ ال ػ  Impedanceحتى يتـ توزيع التيار بينيما بالتساوى  ،فإذا
حدث اختبلؼ بيف الخطيف فإف القدرة المنقولة خبلليما تتوزع بالنسبة العكسية لمػ ػ  ، Impedanceفالخط الذى لو  Zصغيرة
سيمر بو قدرة أكبر والعكس صحيح  ،وىذا بالطبع غير مرغوب فيو ألنو يمكف أف يتسبب فى حدوث  Overloadingعمى

أحد الخطوط وبالتالى نفقد ميزة النقؿ عمى خطيف متوازيف.

وفى أحياف أخرى يتـ الربط بيف دولتيف ليما خصائص كيربية مختمفة لشبكتييما  ،وفى نفس الوقت نحتاج لمتحكـ فى القدرة
المنقولة بينيما سواء فى قيمتيا أو فى اتجاىيا  ،وجميع ىذه الظروؼ تجعمنا نحتاج إلى عنصر جديد لحؿ ىذه المشاكؿ وىذا
العنصر ىو الػ ػ Phase Shifting Transformer, PST

الفكرة األساسية ليذه المحوالت مبنية عمى أساس معادلة نقؿ القدرة بيف نقطتيف :

VSVR
sin
X

P

حيث  δىى الػ ػ  Phase angleبيف جيد اإلرساؿ  Vsوجيد االستقباؿ  Vrوحيث  Xىى ال ػ  Reactanceالخاصة بخط النقؿ
الرابط بيف النقطتيف كما فى الشكؿ .11-12
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ومف ىذه المع ادلة يتبيف أننا يمكننا التحكـ فى القدرة المنقولة عف طريؽ تغيير الزاوية أو الجيد أو كبلىما  ،والجياز الوحيد
الذى يمكنو عمؿ ىذيف التغيريف معا فى وقت واحد ىو  PSTحيث يمكنو تغيير الػ ػ  Turns Ratioلو بنسب صغيرة تكفى
لعمؿ فرؽ بيف جيد النقطتيف بالزيادة أو بالنقصاف ومف ثـ يتغير اتجاه سرياف القدرة  ،كما يمكنو تغيير ال ػ  Phaseأيضا.

شكؿ  11-12نقؿ القدرة
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 4- 12ذلْالت الـــ Converter Transformers
عند نقؿ القدرة عبر خطوط ال ػ  DCعالية الجيد والمعروفة بال ػ ػ  HVDCفإننا نحتاج أوال لتحويؿ القدرة مف  ACإلى DC
باستخداـ  Invertersثـ يتـ نقميا عبر خطوط  ، HVDCوفى نياية الخط سنحتاج لتحويؿ القدرة مرة أخرى إلى  ACكما فى
الشكؿ  . 11-12وواضح مف الشكؿ أننا نحتاج لمحوالت مف نوع خاص فى بداية ونياية الخط حيث أحد جيتى المحوؿ بيا ما
يعرؼ بػ ػ  Mixed AC/DCوتحتاج لتصميـ خاص السيما لعبلج مشكمة الػ ػ  Harmonicsالعالية فى ىذه المنظومات.

شكؿ 11-12
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 5-21احملْالت اجلاف٘ Dry Type Transformers
فى ىذا النوع ال تغمر الممفات وال الدائرة المغناطيسية بالزيت وانما توضع فى اليواء مباشرة .وىذا النوع ىو المفضؿ فى
العمارات السكنية والػ ػ  Indoorعموما ألنو أكثر أمانا مف المحوالت الزيتية .و تتميز المحوالت الجافة عموما بسيولة
صيانتيا .لكف جميع تطبيقات ال ػ  Dry Trتكوف منخفضة القدرة  ،و سعره يزيد بنسبة  %71عف مثيمو فى القدرة مف
المحوالت الزيتية.
وفى النسخة األبسط مف ىذه المحوالت وىى المعروفة بػ ػ  Self-Air Cooledفإف الممفات تكوف محاطة باليواء تحت الضغط
الجوى العادى  ،وفى ىذا الحالة فإف الح اررة الناشئة داخؿ الممفات يتـ طردىا عف طريؽ تيارات الحمؿ اليوائية Convection
وأيضا عف طريؽ األشعاع  Radiationمف األجزاء المختمفة  ،وىذا يصمح مع المحوالت الصغيرة فقط .وتمتاز برخص ثمنيا
وسيولة تصنيعيا  ،لكف يجب أال تترؾ دوف تشغيؿ لمدة طويمة حتى ال تكوف معرضة المتصاص الرطوبة مف اليواء المحيط.

والعيب األساسي ليذا النوع المبسط ىو أف قيمة الػ  Surge Impedanceليا عالية بسبب كبر ممرات اليواء وىذا يؤدى إلى
ارتفاع قيمة الػ ػ  Transient Voltageالناتجة عف فتح وغمؽ القواطع.
والنوع الثانى مف ىذه المحوالت وىى المعروفة بالػ ػ  ، Cast Resinو فييا تـ التغمب عمى المشاكؿ السابقة  ،حيث تكوف فييا
الممفات مسبوكة داخؿ عازؿ خارجى كما فى الشكؿ  ، 12-12وىذه المادة العازلة ليا نفس معامؿ التمدد الحرارى لمادة
الممفات فبل تتأثر بالرطوبة  ،وال يتكوف فييا ممرات ىوائية .
وىذا النوع أكثر أمانا مف النوع السابؽ ولذا يستخدـ فى األنفاؽ والمدارس والمستشفيات وغيرىا مف المبانى اليامة ألف احتماالت
الحريؽ فيو محدودة جدا  ،لكف تكمفتو أيضا مرتفعة وك فاءة تسريب الح اررة فيو منخفضة ولذا فالقدرة المستخدمة فى ىذا النوع
تكوف منخفضة .
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شكؿ  : 12-12محوالت الػ ػ Cast Resin
وىذا النوع (  ) Cast Resinيتميز عموما بعدة ميزات منيا اإلطفاء الذاتى إذا كاف مصدر الحريؽ مف خارجو  ،ومنيا أنو
بطئ التأثر بالح اررة وىذا يعنى أف التجاوز فى تحمؿ نسبة تحميؿ زائد يكوف مقبوال فيو أكثر مف المحوالت الزيتية  ،ومنيا أيضا
أنو بسيط فى تصميمو و Compactوال تصدر عنو اىت اززات  .ونتيجة لم ػ  Cast Resinالمحيط بالممفات فإنو أكثر قدرة عمى
مقاومة القوى الميكانيكية التى تنشأ عند حدوث . Short circuit
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الفصل الجالح ععر

منظومة التربيد فى احملوالت
منظومة التبريد ىي روح المحوالت  ،فعف طريقيا يمكف رفع أو خفض القدرة االسمية لممحوؿ ( الػ  )ratingفيو يعتمد باألساس
عمى طريقة التبريد  ،بمعني أننا يمكف أف نحصؿ عمى أكثر مف قيمة لمػ  ratingلنفس المحوؿ حسب طريقة التبريد .ومف ثـ
فميا التأثير األكبر عمى تشغيؿ المحوؿ  ،وليذا السبب أضفت ىذا الفصؿ فى نياية باب تشغيؿ المحوالت.

1- 13مصادز احلسازٗ ّمػانلَا
المصدر الرئيسي لمح اررة المتولدة في المحوالت ىي الممفات  ،ثـ الدائرة المغناطيسية  ،فيما معا المصدر لمعظـ الػ ػ ، Loss
والتي تترجـ إلى ح اررة  ،فال ػ ػ ػ  Core lossوالمفقودات النحاسية  copper lossباإلضافة إلى  stray lossكميا مصادر
لمطاقة المفقودة عمى شكؿ ح اررة  ،وىذه الح اررة إذا لـ يتـ تصريفيا بكفاءة فإنيا تتراكـ  ،ويمكف أف تؤدي إلى انييار العزؿ أو
إنخفاض قيمة أو تدمير الػ ػ .gaskets
واالرتفاع الزائد أيضا في درجة ح اررة الممفات أو المحوؿ عموما يؤدي إلى تقصير عمر المحوؿ  ،فكؿ ارتفاع قدرة  8درجات
عف الدرجة الطبيعية يخفض عمر المحوؿ إلى النصؼ  ،وىذا يفسر أىمية وضرورة منظومة التبريد وصيانتيا.

 2- 13الْضط املربد Coolant
ىناؾ عدة أوساط مستخدمة كما فى الجدوؿ  1-13الذى يوضح الحروؼ الرمزية المستخدمة لموسط المبرد لمممفات :
جدوؿ  : 1-13األوساط المبردة
الرمز

نوع وسط التبريد
زيت معدني

Mineral Oil

O

سائؿ صناعي عازؿ

Askarel

L

غاز

Gas

G

ماء

Water

W

ىواء

Air

A

عازؿ صمد

Solid Insulator

S
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وبالطبع فإف النوعيف األساسيف لمػ  coolantواألكثر انتشا ار  ،ىما اليواء والزيت .
فأما اليواء فيستخدـ في المحوالت المعروفة بػ  . Dry Transformerومف عيوب التبريد باليواء :
(أ) ال يسمح بتحميؿ المحوؿ إال لفترات زمنية صغيرة .
(ب) قمة متانة العزؿ.
(ج) تعرض الممفات لؤلتربة واألوساخ مما يؤدى إلى إضعاؼ متانة العزؿ .
(د) زيادة حجـ الممفات ليتخمميا اليواء .

وأما الزيت فيو األشير واألكثر انتشا ار السيما في محوالت القوي الكبيرة  ، oil filled transformerوسيكوف التركيز في ىذا
الفصؿ فقط عمى تبريد المحوالت الزيتية.

 3- 13عياصس ميعْم٘ التربٓد يف احملْالت املغنْزٗ يف الصٓت
العناصر األساسية لمنظومة التبريد في محوالت ال ػ  oil filled transformerىي  :الزيت و الراديتير و المراوح و المضخات
و مواسير التبريد .وبالطبع سيكوف العنصر األوؿ الذي يجب دراستو ىو الزيت.

ىو نوع مف الزيوت المعدنية  Mineral oilتستخرج مباشرة مف عممية الػ ػ  Distillationفى مصافى البتروؿ دوف أى إضافات
كيميائية  ،ويستخدـ لغمر الممفات والقمب الحديدي داخؿ  Tankالمحوؿ حيث يقوـ الزيت بالعديد مف الوظائؼ كما ذكرنا سابقا
 -فى الباب الثانى  -مف أىميا التبريد والعزؿ.

 1-1-3-13أهم خواص زيت المحوالت
بالطبع لكي يقوـ الزيت بوظائفو (وأىميا العزؿ والتبريد) فإنو يجب أف تتحقؽ فيو عدة سمات أىميا.
) )1قوة العزؿ Dielectric Strength :
يجب أال تقؿ قوة عزؿ الزيت فى جياز االختبار بالنسبة لجيد  11ؾ.ؼ عف  30ؾ.ؼ لكؿ  2.5مـ  ،وبالنسبة لجيد 66
ؾ.ؼ تكوف  50ؾ.ؼ 2.5 /مـ .
( )2درجة السيولة

Viscosity

تؤثر لزوجة الزيت (  ) Viscosityبدرجة كبيرة عمى عممية التبريد إذ أف حركة الزيت داخؿ المحوؿ تزداد كمما قمت لزوجتو .
و يجب أال تزيد لزوجة الزيت عف ح د معيف حتى ال يكوف غميظ القواـ مما يعوؽ حركتو داخؿ مجاري وفراغات المحوؿ  .كما
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أنو كمما كانت سيولة الزيت كبيرة كمما كانت صبلحيتو لنقؿ الح اررة مف قمب المحوؿ إلى الخارج أفضؿ  ،ولكف ال يجب أف
تكوف سيولة الزيت أكثر مف البلزـ  ،ألف تأثره حينئذ بالتبخير يكوف أعمى  ،وبخار الزيت  -كما ىو معموـ  -قابؿ لبلشتعاؿ ،

وبالتالى يزداد الخطر إذا تعرض ألي ليب  .و تقاس المزوجة بػ ( السنتيستوؾ ) (  ) mm2 / secوالقيمة المعتادة تكوف حوؿ

 37سنتيستوؾ.
( )4قمة المفقود بالبخر :
يجب أف تكوف النسبة المئوية لتبخر الزيت أقؿ ما يمكف  ،وذلؾ ألنيا تزيد مف التكاليؼ وتعرض المحوؿ لبلنفجار لتراكـ
البخار القابؿ لبلشتعاؿ فوؽ سطح الزيت  .وقد حددت المواصفات البريطانية أقصى مقدار لمتبخر  1.6فى المائة بعد خمس
ساعات عند درجة ح اررة ْ 100مئوية  .و ىذه النسبة أقؿ بكثير مما يحدث فعميا فى الحياة العممية ألف درجة ح اررة التشغيؿ
تكوف أقؿ مف ْ 100ـ .
( )5نقطة االشتعاؿ Flash Point
المقصود بنقطة االشتعاؿ ىو درجة الح اررة التي عندىا تعطى كمية مف الزيت بخا اًر كافياً لبلشتعاؿ المؤقت عند تعريضو لميب

أو إذا زادت درجة الح اررة عف حد معيف  ،فبخار الزيت يشتعؿ حتى بدوف تعرضو لميب مباشر إذا ارتفعف درجة ح اررتو  .وقد
حددت المواصفات البريطانية أال تقؿ درجة االشتعاؿ لمزيت المستخدـ عف ْ 145ـ .

( )6مقدار Tan δ
يكوف الحد األعمى لظؿ زاوية الفقد  0.005مقاسة عند درجة ح اررة °90ـ عمى أف يكوف القياس عمى عينة جافة مفمترة  ،و
عند إجياد تتراوح قيمتو بيف  500فولت  /مـ  ،و  100فولت  /مـ  ،وعند تردد يتراوح بيف  40ىرتز و  62ىرتز " .
( )7الح اررة النوعية
ىى كمية الح اررة البلزمة لرفع درجة ح اررة جراـ مف المادة درجة واحدة مئوية  .فكمما كانت الح اررة النوعية لزيت المحوالت

عالية كمما كاف الزيت أصمح لبلستعماؿ  .والح اررة النوعية تتراوح قيمتيا بيف  0.58 – 0.4كيمو كالورى  /كجـ.
( )8نسبة األحماض والقمويات والكبريت والمواد الغريبة

األحماض والقمويات والكبريت كميا ذات أثر سيئ عمى النحاس والمواد العازلة  .وىى أيضا تقمؿ مف قوة العزؿ فيجب أف تقؿ
ىذه المواد إلى أقصى حد ممكف  .وقد يحتوى الزيت عمى بعض العناصر مثؿ الحديد والنحاس و الكبريت  ،كما قد يحتوى
عمى بعض األحماض  ،عبلوة عمى ذلؾ فإ ف تشغيؿ المحوؿ وارتفاع درجة ح اررة الزيت ومبلمستو لقمب وممفات المحوؿ ينتج
عنو تكوف بعض األكاسيد التي تتسبب في تكويف األحماض والكتؿ الصمبة ( . )Sludgeو األضرار التي تنتج عف وجود
األحماض تتمثؿ في اآلتى :
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يؤدي وجود األحماض في الزيت إلى تآكؿ جسـ الخزاف لممحوؿ و يؤدي ذلؾ أحيانا إلي سقوط الصدأ المتكوف عمى
ممفات و قمب المحوؿ مما يؤدي الى حوادث خطيرة قد تصؿ إلى حدوث قصر في الدائرة .
قد ي ؤدي تكوف بعض األحماض إلى تكويف ( كتؿ صمبة ) (  ) Sludgeحيث تترسب ىذه الكتؿ عمى العوازؿ
الصمبة لمقمب الحديدي والممفات مما يقمؿ كفاءة عممية التبريد كما يمكف أف تترسب في مجاري التبريد لمزيت (
مواسير التبريد – زعانؼ التبريد ) مما يسبب ضعؼ عممية التبريد .
( )9الكثافة :
تعتبر الكثافة مف أىـ خواص الزيت التي تساعد عمى حساب وزنو  ،وكذلؾ تعطى فكرة عف قبوؿ الزيت لمترسيب .وزيت

المحوالت عادة يكوف سائؿ أصفر رائؽ كثافتو حوالي  0.88جـ /سـ 3عند ْ 15مئوية  ،كفاءتو فى نقؿ الح اررة تعادؿ  21مرة
كفاءة اليواء  ،معامؿ التمدد الحجمي  % 0.069لكؿ °1ـ .
( )10قمة نسبة الرطوبة
األصؿ أال يحتوى الزيت عمى أى رطوبة  ،فإذا وجدت الرطوبة فيجب التخمص منيا  ،وكمما كاف الزيت خاليا مف الرطوبة ( أو
بو نسبة قميمة جدا مف الرطوبة) كمما كاف استعمالو أفضؿ فى الجيود العالية  ،عمما بأف الرطوبة بنسبة  %,06يمكف أف

تخفض العازلية بنسبة  %50مقارنة بالزيت الذي ال يحتوي عمى رطوبة .و تنص المواصفات عمى أال تزيد نسبة الماء في
الزيت الجديد عف  35مممي جراـ  /كجـ

(  35جزء في المميوف )  .وىناؾ عدة طرؽ لطرد الرطوبة مف الزيت منيا رفع

درجة ح اررة الزيت فوؽ  100درجة لعدة أياـ أو إدخالو في عمميات فمترة كما سنتعرض لذلؾ تفصيبلً في باب االختبارات.

 2-1-3-13إضافة موانع األكسدة : Inhibitors
رغـ عمميات التنقية التى تتـ لمزيت إال أنو قد يحتوى بعدىا عمى نسب مف الكبريت والنحاس والحديد أو بعض األحماض سواء
المتبقية بعد التنقية أو الناتجة مف تكوف بعض األكاسيد الناتجة مف تشغيؿ المحوؿ وارتفاع ح اررة الزيت ومبلمستو لمقمب
ولمممفات .ونظ ار لخطورة آثار ىذه المواد عمى تآكؿ الخزاف أو تكوف الصدأ أو ظيور الحمأة الصمبة  Sludgeمع مرور الوقت

ليذا ينصح دائما بإضافة موانع لؤلكسدة لمزيت.

في المحوالت الصغيرة يمكف أف يتـ تبريد الزيت بطريقة طبيعية حيث يرتفع الزيت الساخف ألعمى ليحؿ محمو زيت أقؿ سخونة
ثـ مف خبلؿ اتصالو بجسـ المحوؿ فإف الح اررة تخرج لمخارج بمروره  ،وأحيانا يمرر الزيت خبلؿ أنابيب خارجية كما في الشكؿ
 ، 1-13وتعرؼ ىذه الطريقة بالتبريد الطبيعي ).(nature circulation
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شكؿ  1-13التبريد الطبيعى
أما في المحوالت الكبيرة فإف ىذه الطريقة ال تكفي لطرد كمية الح اررة الضخمة التي تتولد في المحوؿ ولذا فإننا نمجأ لتركيب

رديتيرات خارجية (خارج الػ  )Tankكما في الشكؿ  ، 2-13مع مبلحظة أف حجـ الرديتيرات ربما يكوف أكبر مف حجـ ال ػ
 tankنفسو  ،ويتـ ضخ الزيت إلى الخارج ليمر خبلؿ ىذه الػ  Radiatorثـ يضخ لمداخؿ مرة أخري بعد تبريده.

لزيادة كفاءة التبريد فإننا نستخدـ أحيانا مراوح توضع إما أسفؿ  Radiatorأو أمامو  ،فيقوـ اليواء المتحرؾ بواسطة ىذه
المراوح بطرد الح اررة بسرعة أكبر مف التبريد الطبيعي وتعرؼ ىذه الطريقة  Forced circulationمع مبلحظة أف ىذه المراوح
يتـ التحكـ في تشغمييا أو إيقافيا أوتوماتيكيا بواسطة  Thermostatحتى ال تظؿ تعمؿ دوف داع بؿ تعمؿ فقط إذا ارتفعت
درجة الح اررة لقيمة محددة وتقؼ أوتوماتكيا إذا انخفضت الح اررة عف قيمة أخري توفي اًر لمطاقة.

شكؿ  2-13أوضاع المراوح
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مالحظة:

إذا وضعت المراوح أماـ  Radiatorفيجب التأكد مف عدـ حدوث اىت اززات  Vibrationإضافية  ،وىذا ىو السبب في تفضيؿ
وضع المراوح أسفؿ الػ  Radiatorحتى يمكف عمؿ حوامؿ أرضية ليا غير متصمة بالػ ػ  ، Radiatorوالنوع األوؿ يستخدـ مع
المراوح الخفيفة والصغيرة الحجـ فقط  ،أما المراوح الضخمة فتستخدـ مع النوع الثاني (أسفؿ الػ .)Radiator

 4- 13تْصٔف دزجات التربٓد Cooling Classes
طبقاً لممواصفات العالمية ىناؾ طريقتيف لتوصيؼ لدرجات التبريد  classesفي المحوالت  ،فالمواصفات األقدـ  ،وىى التى

معبر
ا
تستخدـ في الواليات المتحدة  ،أما األحدث واألكثر انتشا ار في التوصيؼ فيى مواصفات الػ  .IECالذي يعتبر أيضاً

بطريقة أكثر وضوحاً مف الطريقة األمريكية القديمة .

في توصيؼ  IECنستخدـ أربعة أحرؼ مرتبة حسب الجدوؿ : 2-13
جدوؿ  : 2-13توصيؼ IEC
الحرؼ الثالث

الحرؼ الرابع

الحرؼ الثاني

نوع وسط التبريد المبلمس

نوع التقميب

لنظاـ التبريد الخارجي

الحرؼ األوؿ
نوع وسط التبريد المبلمس

نوع التقميب

مباشرة لمممفات (داخمى)

عمى سبيؿ المثاؿ

N

A

N

نوع التقميب الخارجي وسط التبريد الخارجي نوع
طبيعي

ىواء

O
التقميب

الداخمي وسط التبريد الداخمي لممحوؿ

طبيعي

وجدوؿ  3-13يعطى كافة رموز طرؽ التبريد طبقاً لممواصفات الدولية ( ) IEC
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جدوؿ  : 3-13رموز طرؽ التبريد طبقاً لممواصفات الدولية ( ) IEC
طريقة التبريد

الرمز
-1

ONAN

تبريد بالزيت الطبيعي و اليواء الطبيعي

-2

ONAF

تبريد بالزيت الطبيعي و اليواء المدفوع

-3

OFAF

تبريد بالزيت المدفوع و اليواء المدفوع

-4

ODWF

تبريد بالزيت الموجو و المياه المدفوع

-5

AN

تبريد باليواء الطبيعي ( لممحوالت الجافة )

-6

AF

تبريد باليواء المدفوع ( لممحوالت الجافة ).

وجدوؿ  4-13يعطى رموز التبريد لممحوالت المغمورة في الزيت طبقاً لممواصفات األمريكية
جدوؿ  : 4-13رموز التبريد لممحوالت المغمورة في الزيت طبقاً لممواصفات األمريكية
الرمز

طريقة التبريد

OA

تبريد ذاتي بالزيت

OA/FA

تبريد ذاتي بالزيت و مدفوع باليواء

OA/FA/FA

تبريد ذاتي بالزيت و مدفوع باليواء عمى مرحمتيف

OW/A

تبريد ذاتي بالزيت و تبريد الزيت بالماء

 5- 13مناذج لبعض الـ Classes
ىذه الطريقة تصمح مع المحوالت الصغيرة  ،حيث يتحرؾ الزيت ( الوسط المبرد الداخمي ) بطريقة طبيعية ارتفاعا وىبوطا داخؿ
الػ  Tankبتأثير الح اررة  ،ويتبلمس مع جسـ الػ  Tankفيقوـ اليواء الخارجي بطرد الح اررة  ،ولذا بدأت تسميتو بػ  Oوىو ( Oil

أي الوسط المبرد الداخمي ) ثـ حرؼ  Nلتشير أف الميكانزـ الخاص بتحريؾ الزيت ىو  ، Natureثـ حرؼ  ) Air ( Aويشير

لموسط المبرد الخارجي  ،ثـ حرؼ  Nتشير إلى الميكانزـ الخاص بحركة اليواء الخارجي.
بالطبع يمكف أف يزود المحوؿ برادياتير أو أنابيب  ،لكف في كؿ األحواؿ ال توجد مضخات أو مراوح.

216

انمرجع في محوالت انقوى انكهربية – أ.د محمود جيالني
والشكؿ  3-13يبيف حركة التبريد في ىذه الػ  .Classالحظ أف الػ  Radiatorغالبا يكوف مزودا بأنابيب واسعة لسيولة حركة
الزيت فيو ( ال سيما أنو ال توجد مضخات في ىذا النوع ).

شكؿ 3-13

ONAN

الحظ أف الزيت يسخف فيرتفع ألعمى ليدخؿ في الػ  Radiatorمف فوؽ وينزؿ بسيولة في أنابيب الػ  Radiatorفيبرد ثـ يعود

مرة أخرى لمػ .Tank

 1-1-5-13مميزات وعيوب هذه الطريقة
الميزة األساسية ليذه الطريقة ىي البساطة وقمة التكمفة واالعتمادية العالية  ،فيي ال تعتمد في آليتيا عمى أي أجيزة إضافية ،
وبالتالي صيانتيا أيضا أقؿ تكمفة  ،ورغـ أنو فى ىذه الطريقة يكوف الػ  Radiatorأكبر وأعمى تكمفة إال أف التكمفة اإلجمالية
تظؿ أقؿ لغياب المضخات والمراوح والتي يؤدي غيابيا إلى إضافة ميزة ىامة وىي قمة الضوضاء  ،لكف تظؿ ىذه الطريقة
محدودة فقط بالمحوالت الصغيرة.

مع ارتفاع قدرة المحوالت ترتفع الح اررة المتولدة وتزداد الحاجة لتحسيف كفاءة منظومة التبريد  ،وفي ىذه الػ  Classالحظ أف
الحرؼ األخير فقط ىو الذي تغير  ،بمعنى أف الميكانزـ الخاص بحركة الوسط المبرد الخارجي (  ) Airصار  Forcedبدال

مف  Natureوىذا بسبب إضافة مراوح عمى جسـ الػ . Radiator

وفي ىذه الحالة يكوف لممحوؿ قدرتيف اسميتيف  Two ratingsاألولى بدوف المراوح  ،والثانية بالمراوح ( الثانية بالطبع ىي
األعمى )  .وكما ذكرنا سابقا  ،فيذه المراوح تعمؿ

 ON/OFFأوتوماتيكيا حسب ح اررة  Thermostatخاص يركب في

المحوؿ حتى ال تظؿ تعمؿ بصورة دائمة  ،وكما ذكرنا أيضا فالمراوح يمكف أف توضع أماـ  Radiatorأو تحتو  ،ووضعيا
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تحتو أفضؿ ألنو في ىذه الحالة يكوف اتجاه اليواء المندفع بالمراوح في نفس اتجاه اليواء الطبيعي ( الذي يرتفع ألعمى مع
الح اررة ) .ونزيد فقط ىنا أف المراوح إذا وضعت أماـ الػ  Radيجب أف توزع بانتظاـ عمى كامؿ الوجو  Faceوليس في
الوسط مثبل فقط.

ىذه ىي أقوى طريقة لمتبريد حيث تستخدـ مضخات لتحريؾ الزيت ومراوح لتبريد اليواء.
الحظ في الشكؿ  4-13أف ىناؾ تعديبل يمكف إضافتو لتحسيف كفاءة منظومة  ، OFAFففي الجزء األيسر مف الشكؿ ستجد
أف جزءا مف الزيت يمكف أف يمر مف أسفؿ ألعمى دوف أف يمر عمى أي مف الممفات  ،وبالتالي ال تستفيد منو .وىذه المشكمة
تـ تداركيا في الجزء األيمف مف الشكؿ حيث تـ توجيو الزيت  Directedفي اتجاىات محددة لضماف مروره عمى الممفات
والقمب  .ولذا تسمى ىذه الطريقة المعدلة  ، ODAFحيث أضيؼ حرؼ  Dلئلشارة إلى التحكـ في االتجاه Direction

شكؿ  4 -13الطريقة المعدلة ( ODAFيميف)

ىناؾ بعض المحوالت كما ذكرنا يكوف ليا أكثر مف  ratingحسب أسموب التبريد  ،والجدوؿ  5-13يبيف تغير قيمة الػ
 ratingمع تغير أسموب التبريد عمى اعتبار أف القدرة االسمية (  ) 100%تكوف مع  ONANثـ ترتفع القدرة مع تغير
األسموب كما في الجدوؿ .
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جدوؿ  : 5-13تغير قيمة الػ  ratingمع تغير أسموب التبريد

وفي بعض األحياف يكوف المحوؿ مزودا بأكثر مف  Thermostatلينتقؿ مف أسموب آلخر أوتوماتيكيا كمما تغيرت درجة
الح اررة  ،و تظير ىذه المعمومة عمى الػ  Name plateلممحوؿ كما في المثاؿ التالي :
مثال  :ما معنى ىذه العبارة المكتوبة عمى لوحة بيانات أحد المحوالت :
ONAN / OFAF / OFAF cooling class transformer with ‗‗45/60/75 MVA Continuous at 65°C
? ‘‘Temperature Rise
ىذا يعني أف لدينا محوؿ إذا كاف يعمؿ دوف أي مراوح أو مضخات (  )ONANفإف قدرتو ال تتعدى  ، 45 MVAأما إذا
استخدمنا المراوح لتبريد اليواء الخارجي وحركنا الزيت ( المبرد الداخمي ) بواسطة مضخات فإننا يمكف أف نحصؿ عمى قدرة
 60 MVAفي مرحمة أولى  ،ويمكف أف تصؿ إلى  75 MVAفي مرحمة ثانية  ،أى أف لو  ( Two Stagesحسب عدد
المراوح والمضخات المستخدمة في كؿ مرحمة )  ،وىذه المراحؿ الثبلثة كؿ منيا يمكف أف يعمؿ متواصبل دوف أف يتسبب

ارتفاع في درجة الح اررة أكبر مف  65درجة فوؽ الح اررة الطبيعية لمجو .

الحظ أف نسبة  60/45ىي  133%ونسبة  75/45ىي  166.6%وىذا ينطبؽ مع الجدوؿ .5-13
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الباب اخلامض

االختبازات ّالصٔاى٘
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مكدم٘ الباب اخلامظ
لمحفاظ عمى كفاءة تشغيؿ المحوؿ  ،ولضماف استم اررية الخدمة فبلبد مف وجود خطة لمصيانة  .وأساس ىذه الخطة ىي

المعمومات  ،والمعمومات ال تحصؿ عمييا إال مف االختبارات  .ومف ىنا كانت أىمية ىذا الباب الذى يشتمؿ عمى فصميف فقط
ىما الفصؿ الرابع عشر عف اختبارات المحوالت  ،والفصؿ الخامس عشر عف صيانة المحوالت.
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الفصل الرابع ععر

إختبارات احملوالت
باإلضافة إلى أىمية االختبارات فى توفير المعمومات البلزمة لتصميـ خطة الصيانة فإف االختبارات الخاصة بالمحوالت ليا
أىمية أخرى  ،فبواسطتيا يمكف تحديد عمر المحوؿ وكفاءتو  ،بؿ وامكانية تشغيمو سواء بعد نقمو أو بعد تجميعو أو بعد عمؿ
صيانة شاممة لو.

 1- 14أغَس املْاصفات
االختبارات عموما ال بد أف تتـ طبقا لمواصفات محددة فيى يجب أف تكوف قياسية  ، Standardو إذا أجريت في أي بمد
فإنيا تتـ بنفس الطريقة التي تتـ بيا في بمد آخر  ،واال صارت ىذه االختبارات عديمة القيمة.
ولضماف أف تكوف ىذه االختبارات قياسية فقد تـ توحيد طرؽ تنفيذىا  ،وتـ جمعيا في مجموعة خاصة ضمف المواصفات
العالمية التي مف أشيرىا  ، ANSI Standardحيث تقع مجموعة مواصفات المحوالت تحت المجموعة التي تبدأ ب .C57
والجزء الخاص باالختبارات تجده تفصيبلً في المواصفات التالية-:
1. IEEE C57.12.90, IEEE Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution,
Power, and Regulating.
2. Transformers; and Guide for Short-Circuit Testing of Distribution and Power
Transformers (ANSI).

 2- 14أىْاع االختبازات
الواقع أف ىناؾ مجموعة كبيرة مف االختبارات كؿ منيا يخدـ مجاؿ معيف  ،ويختمؼ توقيت إجراء االختبار حسب نوعو.
ويمكف تصنيؼ االختبارات مف وجية نظر التوقيت إلى عدة تصنيفات:
 -1االختبارات الدورية المنتظمة وىي ىامة جدا الكتشاؼ األعطاؿ في مراحميا المبكرة  ،مثؿ اختبار قياس مقاومة العزؿ
مثبل  ،فإذا حدث وانخفضت عف معدالتيا الطبيعية فإف ذلؾ يدؿ عمى بداية حدوث مشاكؿ في العزؿ.
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 -2وىناؾ اختبارات تتـ فقط لمحاولة البحث عف سبب لمشكمة ما  ،فمثبل إذا وجد أف درجة ح اررة الممفات مرتفعة رغـ أف
المراوح تعمؿ بكفاءة فعندىا يمكف عمؿ اختبار قياس مقاومة الممفات أو عمؿ تحميؿ لمزيت المستخدـ.
 -3بعض االختبارات تتـ عند الحاجة لقياس قيـ معينة  ،فمثبل إذا أردت أف توصؿ محوليف عمى التوازي فبل بد مف التأكد
مف تحقؽ جميع الشروط التي سبؽ الحديث عنيا في فصؿ التوصيؿ عمى التوازي  ،ولضماف ذلؾ تجري بعض

االختبارات مثؿ  ، Ratio testو  ، Z% testوالػ

. Polarity test

كما يمكف تقسيـ االختبارات بطريقة أخرى إلى :
 -1اختبارات التصميـ.
 -2اختبارات اإلنتاج.
 -3اختبارات الروتينية.
 -4اختبارات بدء التشغيؿ.
 -5اختبارات أخرى

وتسمى أيضا باالختبارات النوعية  ،وىذه االختبارات يجرييا المصنع عمى عينة فقط مف اإلنتاج  ،وليس عمى كؿ المحوالت

المنتجة  ،ألف بعض ىذه االخت بارات (مثؿ اختبار تحميؿ القصر) تعتبر اختبارات مدمرة حتى لو اجتازه المحوؿ  ،ألنو يتسبب
في تقصير عمره  ،ولذا فيو يتـ إجراؤه فقط لضماف ات ساؽ القياسات العممية مع االختبارات النظرية والمحاكاة .ومف أىـ
اختبارات التصميـ اختبارات مستوى الضوضاء واختبار معدؿ االرتفاع في درجة الح اررة واختبار تحمؿ القصر Short circuit
و اختبار جيد الموجة الفائقة . BIL

وىذه االختبارات يجب أف تتـ عمى كؿ محوؿ منتج مف المصنع مثؿ اختبار  ، ratio testوالقطبية  ،والفقد في الطاقة  ،فمثؿ
ىذه االختبارات ميمة لممعمومات التي تكتب عمى  ، Name plateومنيا أيضا:
Phase-Displacement test, Iron Loss test, Load Loss test, Impedance test, Open Circuit test,
Short Circuit test, etc
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 ومف أمثمتيا، ىذه االختبارات ضرورية الكتشاؼ أي مشاكؿ في مراحؿ مبكرة
(1)
(2)
(3)
(4)

Oil Dielectric test
Gas in Oil Analysis
Moisture in Oil
Megger tests

 فى حالة الحمؿ و البلLoss  وقياس الػ ػ،  وقياس المعاوقة،  ومقاومات الممفات، ومنيا أيضا اختبارات نسبة التحويؿ
.حمؿ
.  واختبار حجـ االىت اززات، وىناؾ أيضا اختبارات خاصة مثؿ اختبار التفريغ الجزئي و اختبار التداخؿ مع الراديو

،  الذى يجب أف تتـ بو االختباراتSequence  فقد حددت المواصفات أيضا الترتيب ال ػ، باإلضافة لطريقة إجراء االختبار
.وفيما يمى مثاؿ عمى ذلؾ
1. Tests before tanking:
. Preliminary ratio, polarity, and connection of the transformer windings
. Core insulation tests
. Ratio and polarity tests of bushing-current transformers
2. Tests after tanking (final tests)
. Final ratio, polarity, and phase rotation
. Insulation capacitance and dissipation factor
. Insulation resistance
. Control-wiring tests
. Lightning-voltage impulse tests
. Applied-voltage tests
. Induced-voltage tests and partial-discharge measurements
. No-load-loss and excitation-current measurements
. Temperature-rise tests (heat runs)
. Tests on gauges, accessories, LTCs, etc.
. Sound-level tests
3. Tests before shipment
Dew point of gas
.
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. Core-ground megger test
. Excitation-frequency-response test
اختبارات بدء التشغيل (عند االستالم) 4. Commissioning tests
Ratio, polarity, and phase rotation
. Capacitance, insulation dissipation factor, and megger tests
. LTC control settings check
. Test on transformer oil
. Excitation-frequency-response test
. Space above the oil in the transformer tank.
.

ومف الواضح أف بعض االختبارات تدخؿ فى أكثر مف تصنيؼ  ،لذلؾ سوؼ نعرض االختبارات فى ىذا الكتاب
ضمف تصنيؼ نوعي حيث األىمية وكثرة االستخداـ فى محطات التحويؿ  ،حيث سنقوـ بتقسيميا إلى :
 -1مجموعة اختبارات مقاومة العزؿ
 -2مجموعة اختبارت تحمؿ العزؿ لمجيد
 -3مجموعة اختبارات الزيت

 -4مجموعة االختبارات لقياس ال ػ Parameters

 3- 14دلنْع٘ االختبازات املتعلك٘ بالعصل Dielectric Tests
المقصود بالعازؿ ىنا ىو كافة أنواع العوازؿ فى المحوؿ وما يتعمؽ بيا  ،سواء الزيت أ و العوازؿ الصمبة (الورؽ مثبل ) أو حتى
مسافات العزؿ  ،فيناؾ مسافات محددة بالمميمتر بيف الموصؿ والسطح الداخمي لخزاف المحوؿ  ،وأي انحراؼ سيؤدي إلى
ظاىرة الػ ػ

 flash overومف ثـ فشؿ المحوؿ.

والعازلية لممعدات الكيربائية عموما تنخفض بمرور الزمف  Degradationنتيجة لمختمؼ أنواع الضغوط والتأثيرات أثناء
التشغيؿ االعتيادي لتمؾ المعدات  ،ولذلؾ أصبح لزاما إجراء الفحص الدوري لبياف درجة تأثر قيـ العازلية  ،عمما بأف تغير قيـ
العازلية ىو تغير ال خطي  nonlinearبحيث يصبح مف الصعب تبلفي فشؿ المحوؿ .وقد وجد أف أسباب فشؿ المحوالت
يرجع  %60منيا إلى ضعؼ العازلية .

وبدوف إجراء اختبارات روتينية لفحص العزؿ يمكف أف يحدث انييار مفاجئ ومكمؼ ج دا لعزؿ المحوؿ  ،وقد يكمفؾ المحوؿ
نفسو  ،ولذا ف يذه المجموعة مف االختبارات ىامة جدا وضرورية ألي محوؿ لسرعة اكتشاؼ مشاكؿ العزؿ في المحوالت.
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)

)Insulation Resistance )IR
)Polarization Index (PI
Dielectric loss angle ( tan
Partial discharge tests

وقد يضاؼ إلييـ أحيانا نوعيف آخريف ىما:
Frequency response analysis
)Acoustic emission tests (in conjunction with partial discharge tests

وسنبدأ قبؿ دراسة تفاصيؿ ىذه االختبارات بمراجعة أسباب ضعؼ العزؿ أو ما يعرؼ بػ ػ .Degradation

كؿ منظومة عزؿ يحدث ليا تقادـ (  ) degradationخبلؿ فترة عمرىا  ،وىذا في حد ذاتو ظاىرة طبيعية  ،لكف الغير طبيعي
أف يكوف معدؿ الػ  degradationمرتفع أو أف يحدث في فترة مبكرة مف عمر العزؿ .وبالطبع فجودة العزؿ ىي الحصف
الحصيف مف تيارات القصر .short circuits
وضعؼ العزؿ أو التقادـ أو ( Degradationsكميا مترادفات ) يمكف أف يبدأ بحدوث  Cracksفي العزؿ أو تسرب
لمرطوبة (في بعض أنواع العوازؿ السائمة مثؿ الزيت) أو وجود أي مادة غريبة عمى سطح العازؿ ثـ يحدث ليا ionization
بفعؿ الجيد العالي محدثة مسار لو مقاومة منخفضة كما في حالة التيار المتسرب مف سطح الػ ػ ػ ػ.Bushings

كؿ ذلؾ يمكف أف يؤدي إلى  Degradationلمعزؿ ويصبح درجة العزؿ أقؿ مما ينبغي  ،وقد تتطور مع الوقت لتتحوؿ مف
انييار جزئي  ، Partial Breakdownإلى انييار كمي لمعزؿ.

 -1اال رتفاعات مفاجئة في الجيد  ، over voltagesفالعوازؿ عامة مصممة عمى تحمؿ جيد معيف وحدوث ىذه
االرتفاعات تتسبب في إجياد العازؿ  stressويمكف أف تؤدي لحدوث .cracks

 -2اإلجيادات الميكانيكية :يمكف أف تتسبب الصدمات الميكانيكية  -كأف تصطدـ شوكة الحفار بعازؿ الكابؿ مثبل -
في حدوث ضعؼ في نقاط معينة مف العزؿ سواء كاف ممحوظا (في أحسف األحواؿ) أو ربما ال يبلحظو أحد لكنو
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يتطور بعد ذلؾ  .وليس بالضرورة أف تكوف ىذه اإلجيادات الميكانيكية نتيجة صدمة بؿ إف االىت اززات الزائدة
 ، vibrationوالفتح والغمؽ المتكرر لمماكينة كؿ ذلؾ يسبب نوعاً مف اإلجيادات الميكانيكية عمى العزؿ وتؤدي في
النياية لحدوث .Degradation

 -3اإلجيادات الحرارية :فالعمؿ في ظروؼ حارة فوؽ العادة أو حتى باردة تحت العادة تؤدي لحدوث إنكماشات أو
تمديدات لمعزؿ يمكف أف تؤدي بعد حيف إلى حدوث  ، cracksوحتى عند تشغيؿ أي معدة بمعدؿ فوؽ العادة يمكف

أف يتسبب ذلؾ في حدوث ىذه اإلجيادات ما لـ تكف المعدة مصممة لتحمؿ الفتح والغمؽ المتكرر.

بل بجوار
 -4التموث الجوي  :وىو يؤثر بشدة عمى عوازؿ الػ  Bushingsفي المحوالت السيما إذا كاف المحوؿ مث ً
البحر حيث يتراكـ عميو بخار الممح.

 4- 14اختباز العصل األّل Insulation Resistance Test (IR):
ويسمى أيضا بالػ ػ  ، Megger Testألنو يتـ بواسطة جياز ال ػ  ، meggerواالختبار سيؿ تطبيقو لكنو يقيس المقاومة في
منطقة العينة فقط  ،حيث يتـ وضع  DC Voltمرتفع يصؿ لحوالي  500 Vوربما  1000 Vعمى معدات الجيد المنخفض
ويرتفع لحوالي  5000 V – 2500 Vفي معدات الجيد العالي لقياس المقاومة بيف طرفي الجياز  ،وبالطبع تكوف المقاومة
المتوقعة في حدود الػ  MΩلكف في كؿ األحواؿ ال تقؿ عف الػ  .K Ωوتصؿ القيمة إلى  500 M Ωلممحوالت الجديدة.
والقيمة المقاسة تشير إلى حالة العزؿ بيف نقطتي القياس  ،ولذا ف يذه القيمة ال تعبر بصدؽ عف حالة العازلية الكاممة  ،كما أف
التيار يمكف أف يتسرب مف خبلؿ سطح العازؿ وليس خبللو  ،ولذا فقياس

فيما بعد ستعطي إشارة أخرى مع قياس مقاومة العازؿ.

 Leakage currentأي التيار المتسرب وقيمتو

وىذا النوع مف االختبارات ) (IRيستخدـ كخطوة أخيرة قبؿ إطبلؽ التيار في الدائرة لضماف عدـ وجود أي مسارات لمتسرب ،
حيث تقاس المقاومة بيف الموصؿ مف جية و العزؿ مف جية أخرى  ،أو بيف  phaseو  phaseآخر  ،أو بيف أي phase
واألرض  ،و المفترض أف تكوف كؿ ىذه المقاومات عالية جدا ما لـ يكف ىناؾ  .Cracksوتقاس أيضا المقاومة بيف ممؼ
الجيد العالي وممؼ الجيد المنخفض .
الحظ أف استخداـ الجيد المنخفض في القياس غير كاؼ  ،ألف العزؿ قد يخدعؾ  ،فربما كاف موجودا لكنو ضعيؼ في نقطة
ما  ،فإذا وضعنا جيد منخفض فمف يستطيع كسر ىذا العزؿ الضعيؼ أما الجيد العالي فسيكسره بسيولة ليظير وجود ىذا الػ

 Cracksفى العزؿ الخادع .أما لو كاف العزؿ سميما فإف ىذه القيـ مف الجيود المرتفعة نسبيا لف تؤثر فيو – (5000 V
) 1000 Vومف ثـ يعتبر ىذا النوع مف االختبارات غير مدمر .و بالنسبة لمحوالت القدرة يجب أف تكوف الفولتية المستخدمة

ما بيف  1000إلى  10000فولت.
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 -1يجب أوال فصؿ التيار الكيربي عف المحوؿ وتأريضو.
 -2يجب تفريغ أي شحنات استاتيكية ربما تكوف متراكمة عمى المحوؿ  ،وذلؾ بواسطة عصا التفريغ أو استخداـ جياز
قياس لمػ ػ IRمزود بتفريغ أوتوماتيكي لمشحنات.
 -3يتـ قياس المقاومة أوال بيف طرفي  LVوالػ ػ HVمع عمؿ  shortفى كمييما مف دوف تأريض كما في الشكؿ .1-14

شكؿ  : 4-41دائرة اختبار ال ػ Insulation Resistance
 -4قياس المقاومة بيف  HVوبيف  LVوكبلىما  shortمثؿ السابؽ  ،لكف مع تأريض  ، LVبحيث يوصؿ الطرؼ
الموجب لم ػ  Meggerبال ػ ػ  Shorten HVبينما يوصؿ الطرؼ اآلخر بالػ ػ .Grounded LV
 -5أعد نفس االختبار مع تأريض  HVبدال مف .LV

عند قياس المقاومة بيف ممفات  HV ، LVفي وجود زيت بالػ ػ  Tankتكوف المقاومة أقؿ منيا في عدـ وجود زيت ألف الزيت
يعمؿ كأنو مكثؼ بيف الطرفيف فتقؿ المقاومة.
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الح اررة ليا عبلقة عكسية مع مقاومة العزؿ  ،ولذا يجب تصحيح قيمة المقاومة حسب درجة الح اررة  ،فمقاومة العزؿ تنزؿ
لمنصؼ مع ارتفاع قدره  10درجات مئوية  ،فمو كانت المقاومة المقاسة تساوي  2MΩعند  20درجة فإنيا ستكوف 1MΩ
عند  30درجة  ،وىي أيضا ستساوي  4MΩعند  10درجات.
Polarization Index
زمف القياس لو أيضا تأثير عمى القيـ المقاسة  ،ولذا فغالبا تقاس المقاومة بوضع الجياز لمدة  ،1 minثـ تقاس بوضعو لمدة
 ،10 minثـ يحسب معامؿ اسمو  polarization indexوىذا يعتبر مقياس لمجفاؼ النسبي لمقاومة العزؿ فكمما كانت R10
قريبة مف  R1كمما كاف ذلؾ أفضؿ.

 5- 14اختباز العصل الجاىٕDissipation factor / Dielectric loss angle :
ويسمى أيضا بػ ػػاختبار الػ ػ

 ، tanوأىمية ىذا االختبار أنو يعطي إشارة واضحة لمدى فقد الطاقة خبلؿ العزؿ  ،وذلؾ مف

خبلؿ قياس الزاوية بيف الجيد والتيار المار خبلؿ العزؿ  .وحيث أف  Cosىذه الزاوية ىو ال ػ ) (Power Factorالخاص
بالعازؿ ( وىو بالطبع مختمؼ تماما عف ال ػ  PFالخاص بال ػ  ، ) Loadومف ىنا جاءت التسمية الرابعة  ،حيث يسمى أيضا
ب ػ ػ power factor test
وىذه النقطة تحتاج لبعض التفاصيؿ .ففي المكثؼ النموذجي  ideal capacitorنفترض وجود  Capacitanceفقط دوف أي
مقاومة  ،أما المكثؼ الحقيقي فيناؾ مقاومة  Rتكوف عمى التوالي مف ال ػ ػ  Cكما فى الشكؿ  . 2-14والػ ػ ػ Dissipation
 Factorىو النسبة بيف المقاومة ومعاوقة المكثؼ.

شكؿ  : 2-14الدائرة المكافئة لمكثؼ
فإذا كانت الزاوية بيف الجيد والتيار خبلؿ العازؿ ىى
بالطبع ستكوف صغيرة جدا  .وقيمة

 ،فإف الزاوية المكممة ليا ىى

 tanتقترب فعميا مف قيمة
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شكؿ  : 3-14الزاوية بيف الجيد والتيار خبلؿ العازؿ
وتعرؼ القيمة

 ،و الزاوية المكممة ليا

 tanبأنيا الػ ػ ػ Dissipation factorوىي تساوي تقريبا الػ ػ ػ  ، power factorوتتراوح قيمتيا عمميا بيف

 ، 0.08 - 0وب الطبع كمما اقتربت مف الصفر كاف أفضؿ  ،أما إذا كاف وضع العازؿ سيئ والفقد فيو كبير فستكوف قيمة
 tanعالية.
والشكؿ 4-14

يوضح كيفية عمؿ ىذا االختبار  ،حيث يقيس الجياز الزاوية بيف الجيد والتيار المار خبلؿ العزؿ ،

والمقصود بالعزؿ ىنا ىو العزؿ بيف ممفات االبتدائى والثانوى.

شكؿ  : 4-14كيفية عمؿ ب ػػاختبار الػ ػ
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ويمكف القوؿ أف آلية إجراء ىذا الفحص ال تختمؼ عف آلية إجراء فحص مقاومة العازلية حيث يتـ وضع دائرة قصر Short
عمى فيزات كبل الممفيف العالي والمنخفض وقياس المقاومة بيف األطراؼ التالية (حرؼ الػ ػ  Eيعنى أرضي :) Earth
HV - LVE
LV - HVE
HV- LV
و قيمة

 tanالنموذجية ىي  % 0,5في درجة ح اررة  20مئوية  .وكذلؾ يكوف ىنالؾ قياس لقيـ ال ػ  Capacitanceفي

نفس الوقت عند قياس

 ، tanوتكوف قيمتيا فى حدود البيكو فاراد  ،حسب حجـ وسعة المحوؿ.

 6-14اختباز العصل الجالح Partial Discharge :
ىذا االختبار يتـ إجراؤه لكشؼ وجود أى تفريغ جزئ في العوازؿ في المحوالت  ،حيث يمكف أف يحدث نوع مف أنواع
الػ ػPartial Discharge, PD

في أي جزء مف أجزاء العازؿ  ،وقيمة المجاؿ الكيربي الداخمي يمكف أف تكوف كافية لتحويمو

مف  PDإلى انييار كامؿ .
والػ ػ ػ  PDيمكف أيضا أف يحدث بالزيت فينتج ىيدروجيف مذاب داخؿ الزيت  ،وىذا مف الصعب اكتشافو ألف عينة الزيت التي
نأخذىا ربما تكوف مف مكاف ليس فيو ىذا التفريغ  .وأىـ أسباب ال ػ ػ ػ  PDوجود رطوبة في العوازؿ السائمة أو وجود  cavityفي
العزؿ نتيجة عيوب تصنيع في العوازؿ الصمبة  ،أو وجود شوائب (فقاقيع /أجزاء معدنية ) نتيجة حدوث  faultمثبل.
وىناؾ طريقتيف لقياس مستوى  : PDالطريقة الكيربية و الطريقة الصوتية وىما غالبا غير شائعتيف فى المحطات لكنى
أعرضيما فى نياية ىذا الجزء لتماـ الصورة.

بفرض أف لدينا فجوة ىوائية في عزؿ الػ ػ ػ  Bushingsنتيجة عيوب تصنيع أو التقادـ  ،وأف ىذه الفجوة بدأت في التسبب في
حدوث  ، partial dischargeوالكتشاؼ ىذا ال ػ ػ ػ  PDفإننا نزيد الجيد الموضوع عمى المحوؿ تدريجيا حتى يبدأ الػ ػ PDفي
الحدوث  ،وتسمى قيمة الفولت ىذه بجيد البداية  ، Inception Voltageوبالطبع سنكتشؼ ذلؾ مف خبلؿ االرتفاع في قيمة
التيار المتسرب كما في الشكؿ  5-14ألنو عند ىذه القيمة مف الجيد سيكسر المجاؿ الكيربي قيمة العزؿ ويصبح ىناؾ
 bridgeأ ي كوبري فوؽ الفجوة ومف ثـ تقؿ قيمة العزؿ اإلجمالية بسبب ىذا الكوبري وترتفع قيمة التيار ،بعدىا نبدأ في خفض
الجيد تدريجيا حتى يتوقؼ الػ ػ ػ  PDوتسمى ىذه النقطة بجيد التوقؼ .Extinction V
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اآلف إذا كانت قيمة ال ػ ػ  Extinction Vأقؿ مف جيد التشغيؿ فيذا يعني وجود خطورة حقيقية عمى المحوؿ ألف ذلؾ يعني أف
الػ ػ ػ PDلف يتوقؼ أبدا .أما إذا كانت أعمى مف جيد التشغيؿ فإف  PDالموجود ليس خطيرا .الحظ أننا نضع مكثفات عمى
التوازي مع الجزء المراد اختباره لقياس الشحنة التي تنتج مف الػ ػ ػ .PD
وأخي ار فإ ف المعمومات التي نحصؿ عمييا مف ىذا االختبار (مثبل شكؿ ال ػ ػ ، Pulsesوقيمتيا ومدتيا ) كؿ ذلؾ يدرس ليعطى

تقييما لخطورة ال ػ ػ .PD

شكؿ  : 5-14نتائج الطريقة الكيربية لمقياس PD

تتميز ىذه الطريقة بأف المحوؿ المختبر يظؿ في الخدمة في الظروؼ الطبيعية لكف نضع  sensorsفي األماكف عمى سطح
المحوؿ التي يشتبو في حدوث  PDعندىا  ،وترسؿ ىذه الػ ػ ػ  sensorsإشارات لمحمؿ كيربي  Electric analyzerعمى

الكومبيوتر كما في الصورة ليقوـ أوال بعمؿ  filtersلمػ ػ ػ  noiseثـ تحميؿ لمترددات المختمفة الواردة مف كؿ مكاف وضع فيو ال ػ ػ
 sensorلتحديد مكاف الػ ػ. PD
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الورؽ المستخدـ في العزؿ يتعرض لضعؼ في عازليتو مع العمر  ،والبد مف متابعة قوتو باالختبارات كؿ فترة حتى ال ينيار
فجأة .ومف المعروؼ أ ف جزيئات السيميموز في الورؽ تتكوف مف حمقات طويمة تعطى القوة لجزيئات الورؽ  ،واختبار ال ػ PD
يقيس متوسط عدد ىذه الحمقات في الجزئ الواحد  ،والتي تتناقص مع العمر ،ففي حالة العزؿ الجديد يكوف عددىا في حدود
 1400-1000أما عند االنييار فيصؿ حوالي  200فقط.
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 7- 14اجملنْع٘ الجاىٔ٘ مً االختبازات  :اختبازات حتنل العاشل للجَْد املختلف٘
اليدؼ مف ىذه النوعية مف االختبارات ىو التأكد مف تحمؿ العازؿ لكافة الجيود التي يمكف أف يتعرض ليا في الحياة الواقعية
سواء الجيد العادي أو الجيد المرتفع  .وبالطبع سيكوف تحممو لمجيد المرتفع لمدة زمنية وجيزة كما سنرى .

في ىذا االختبار نضع جيد يساوي تقريبا ضعؼ ال ػ  ، Line Voltageأى  ، 2VLعمى كؿ  Windingلمدة دقيقة لنختبر
تحمؿ كؿ  Phaseليذا الجيد الذي سيظير عمميا عميو إذا حدث فقد ألحد الػ ػ  ، 3-phasesوأصبح المحوؿ يعمؿ عمى
 Two-Phasesفقط .أو عند حدوث  Phase/Ground Faultعمى أحد الػ ػ ػ  Phasesمما يؤدي لحدوث  doublingلمجيد
نتيجة . Transient Reflection
ويسمى ىذا االختبار أيضا  ، withstand voltage testويمكف أف يتـ اجراءه كما ىو الحاؿ عند فحص مقاومة العازلية
بواسطة الميجر لمجيود المنخفضة .
وتجدر اإلشارة إلى أف مقدار الجيد المسمط لبلختبار يعتمد عمى مقدار فولتية الممؼ فمثبل ممؼ  11كيمو فولت نسمط عميو 28

كيمو فولت  ،وممؼ ال ػ ػ  33كيمو فولت نسمط عميو  70كيمو فولت  .أما ممؼ  132كيمو فولت فنسمط عميو  140كيمو فولت ،
وممؼ الػ ػ  400كيمو فولت نسمط عميو  50كيمو فولت فقط.
الحظ أف ممفي  132و 400كيمو فولت فييما عزؿ متدرج –  ، graded insulationولذلؾ يكوف مقدار جيد االختبار كما
ذكرنا  ،وليس ضعؼ الفولتية لمممؼ.
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في ىذه الحالة نضع جيد عالي عمى االبتدائي في حيف أف الثانوي يكوف  openلنختبر جودة عزؿ .turn-to-turn
وحتى نضمف أال يحدث  saturationلمقمب أثناء االختبار بسبب الػ ػ ػ High Excitationفإننا نستخدـ جيدا عاليا لو تردد
أعمى مف الطبيعي  ،و في الغالب يكوف  ، 100 Hzويكوف الجيد ضعؼ المعتاد ويستمر الجيد موجودا بما يعادؿ -5000
دورة (حوالى  100ثانية).
وترجع أىمية ىذا االختبار إلى أف المحوؿ في حالة العمؿ قد يتعرض إلى قطع فى أحد خطوط التغذية الكيربائية  ،وىذا يؤدي

الى حدوث ظاىرة  resonant effectمما يتسبب فى ظيور موجات فولتية عالية ذات ذبذبة عالية قد تدمر المحوؿ اذا كاف
ىناؾ ضعؼ بالعزؿ  ،ومف ىنا جاءت أىمية ىذا االختبار.
وىذا الفحص مف الفحوصات القاسية عمى عوازؿ المحوؿ لكنو مفيد جدا حيث يبيف كفاءة العزؿ بيف طبقات الممؼ وبيف ىذه
الطبقات والطبقات األخرى مف خبلؿ اكتشاؼ الفجوات اليوائية بيف تمؾ الطبقات  ،والتى تكتشؼ بواسطة الفولت العالي ذو
الذبذبة العالية الذى نستخدمو  ،حيث أف الذبذبة العالية تضرب بشدة عمى تمؾ الفجوات  -إف وجدت بالعوازؿ  -مما يؤدي الى
حدوث  sparkفي منطقة الفجوات اليوائية تؤدي إلى حدوث تيار عالي في أجيزة الفحص  ،وفى ىذه الحالة نعتبر المحوؿ قد
فشؿ فى اجتياز الفحص .

االختبار الثالث الذي يطبؽ لفحص جودة العزؿ عند الجيود المختمفة ىو اختبار الػ ػ  impulseحيث يطبؽ جيد عالى جدا لمدة
وجيزة جدا وذلؾ لمحاكاة حدوث  high transientبسبب البرؽ مثبل أو بسبب فتح أو غمؽ مكثفات أو قواطع في الشبكة .

وىذا االختبار يستخدـ لقياس منسوب عزؿ )  ( Basic Impulse Insulation level ) ( BILأى يحدد قدرة العوازؿ داخؿ

ال محوؿ عمى تحمؿ االرتفاع المفاجئ في الجيد نتيجة – كما ذكرنا  -لمصواعؽ أو أي مصدر داخمي مف مصادر ارتفاع
الجيد المفاجئ كقصر الدائرة و عمميات الفصؿ والتوصيؿ عمى المحوؿ .
مالحظات ىامة

إذا كاف المحوؿ موصبلً بكاببلت عمى كبلً مف جانبيو فإف احتماؿ تعرضو لموجة جيد  Impulseناتجة عف
صاعقة أو عوامؿ خارجية يكوف ضئيبلً جداً نظ ار ألف الكاببلت تكوف مدفونة كما أف الكاببلت ليا قدرة أكبر مف
الخطوط اليوائية عمى توىيف واضعاؼ شدة موجة الجيد الدفعية . Impulse

استخداـ مانعة صواعؽ لحماية المحوؿ ال يعنى أننا نسمح بخفض قدرة عزؿ المحوؿ المطموبة .
الصواعؽ تظير عادةً عمى شكؿ موجة راحمة عمى الخط (  ) Traveling Wavesفيجب أف توضع مانعة
الصواعؽ بحيث تكوف أقرب ما يمكف مف المحوؿ .
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قصر الدائرة و عمميات الفصؿ و التوصيؿ تؤدي إلى ارتفاع عابر في الجيد  Transientبنفس تردد الشبكة (
 ، ) Natural frequencyأما زيادة الجيد الناشئة عف الصواعؽ و العوامؿ الجوية فتكوف ليا تردد أعمى بكثير مف
تردد الشبكة .
المعاوقة لمجيود الدفعية (  ) surge Impedanceفي المحوالت تكوف كبيرة بالمقارنة بباقي مكونات منظومات
القوى  .وىي أقؿ في حالة المحوالت الجافة عنيا في المحوالت المغمورة في الزيت و ليذا تكوف قيمة  BILفي
المحوالت الجافة أقؿ منيا في المحوالت المغمورة في الزيت .

ومف الميـ أف يكوف الجيد المطبؽ موافؽ لممواصفات المعروفة لمثؿ ىذا االختبار حتى ال يحدث انييار أو تدمير لممحوؿ.
وىذا الجيد العالي نحصؿ عميو مف  Surge Generatorيكوف عادة عبارة مف مجموعة مف المكثفات يتـ شحنيـ عمى
التوازي خبلؿ  Rpمف مصدر  low voltageثـ يتـ التفريغ إلى التوالي في الجياز المراد فحصو لتحصؿ عمى الجيد العالي
خبلؿ ال ػ  Rsبعد اىيار العزؿ بيف الكرتيف كما فى الشكؿ .6-14

شكؿ  : 6-14شكؿ ال ػ Surge Generator
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والشكؿ القياسى ليذه الموجة يتوقؼ عمى نوع االختبار  ،حيث أنو لدينا ىنا اختباريف  :األوؿ ىو

Lightening Impulse

 Testوالموجة المستخدمة لعمؿ  Simulationلو تظير في الشكؿ .7-14

شكؿ  7-14شكؿ اإلشارة المستخدمة فى Lightening Impulse Test
وكما ىو واضح مف الشكؿ فاف الجيد األقصى  peakيحدث بعد  ، 1.2 µsecثـ ينزؿ إلى النصؼ في حوالي 50 µsec
وتتوقؼ قيمة الػ ػ ػ ػ peakػ عمى مستوى العزؿ  ،وتكوف في الغالب بيف  30-5ضعؼ الجيد المقنف لمعزؿ ويجب الرجوع
لكتالوج المحوؿ لمعرفة القيمة التى يجب إجراء االختبار عمييا .
أما االختبار الثانى فيو  ، Switching Impulse Testحيث نستخدـ الموجة فى الشكؿ  8-14لتمثيؿ حدوث Switching

 High Voltageوىى تختمؼ قميبل فى الشكؿ عف الموجة السابقة  ،ولكنيا تختمؼ كثي ار فى القيـ الختبلؼ تأثير البرؽ
(األخطر) عف تأثير فتح وغمؽ الػ ػ ػ . Switches
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شكؿ  : 8-14شكؿ اإلشارة المستخدمة فى Switching Impulse Test
والجدوؿ التالى مأخوذ مف مواصفات الػ ػ  IECويمكنؾ منو تحديد قيمة جيد االختبار حسب جيد المحوؿ.

238

انمرجع في محوالت انقوى انكهربية – أ.د محمود جيالني

239

انمرجع في محوالت انقوى انكهربية – أ.د محمود جيالني

 8- 14اجملنْع٘ الجالج٘  :اختبازات شٓت احملْل
الزيت ىو أحد العوازؿ المستخدمة في المحوؿ  ،لكف لو مجموعة خاصة باالختبارات  ،ليا شروطيا وأساليبيا الخاصة التي
تختمؼ عف فحص العوازؿ العادية .

تبدأ جميع اختبارات الزيت بأخذ عينة مف المحوؿ  ،وىذه النقطة غاية في األىمية  ،ألف الخطأ في أسموب أخذ العينة سيوثر
حتما عمى النتائج التي ستحصؿ عمييا مف تحميؿ الزيت في المعمؿ الكيميائي بعد ذلؾ .وجميع المحوالت تزود بمخرج خاص
ألخذ عينات الزيت كما في الصورة .

ويتوقؼ تحديد مكاف أخذ العينة عمى نوع السائؿ الموجود بالمحوؿ  ،فالسوائؿ التي ليا كثافة نوعية أعمى مف واحد صحيح مثؿ

الػ  Askarelsيجب أف تؤخذ عينتيا مف قمة المحوؿ ألنو لو كانت ىناؾ فقاقيع مياه مثبل بالزيت فإنيا ستطفو ألنيا أقؿ كثافة
منو  ،ولذا نأخذ العينة مف أعمى لتمثؿ حقيقة السائؿ الفعمية  ،أما الزيوت المعدنية

 mineral oilفإف كثافتيا أقؿ مف الماء

فتطفو فوؽ الماء  -إف وجد الماء  -ولذا تؤخذ العينة مف أسفؿ المحوؿ .

قنينة الزيت تمزج جيدّا بطريقة الرج دوف توليد فقاعات ىوائية
وعاء الفحص ينظؼ بزيت المحوالت مرتيف أو ثبلث مرات

يسكب الزيت في وعاء الفحص حتى يصؿ الى مستوى  20مـ مف فوىتو العميا  ،ويجب أف يجري السكب بالشكؿ
الذي يمنع تكوف فقاعات ىوائية  .ثـ يترؾ الوعاء عمى جياز الفحص لمدة  15-10دقيقة كي تتبلشى احتماالت
وجود فقاعات ىوائية.
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يمنع منعا باتا لمس الزيت قبؿ الفحص أو لمس الكرتيف باألصابع  ،ويمنع تنظيؼ وعاء الفحص بقطعة قماش لمنع
احتماالت سقوط شعيرات القماش وتبلصقيا بجدراف الوعاء.

في ىذا االختبار نفحص قدرة تحمؿ الزيت لمجيود العالية  ،فتؤخذ عينة مف الزيت وتوضع في كوب قياسي األبعاد بيف
إكتروديف داخؿ جياز الفحص بينيا مسافة قياسية أيضا كما فى الشكؿ  ، 9-14وبعد سكوف حركة الزيت في الوعاء الفاحص
 ،يطبؽ عمى الكرتيف الجيد الكيربي تدريجيا بمعدؿ  5-2ؾ.ؼ/ثانية  ،مع مبلحظة القيـ مف خبلؿ جياز الفولتميتر ،
ويستمر رفع الجيد حتى انييار عزؿ الزيت  ،وعندىا تفصؿ الدائرة الكيربية تمقائياّ  ،ويسجؿ جيد انييار العزؿ  .ويعاد

االختبار أكثر مف مرة بعد تغيير الكوب ووضع كمية أخرى مف الزيت المأخوذ مف نفس العينة (العينة تكفي لعدة أكواب) وعادة
يتـ االختبار  5مرات عمى فترات زمنية ما بيف  5إلى  10دقائؽ بيف فحص وآخر ثـ نحسب القيمة المتوسطة لمقيـ المقاسة ،
وتكوف النتيجة مرضية إذا لـ تكسر قوتو العازلة فى جياز االختبار بالنسبة لجيد  11ؾ.ؼ عند أقؿ مف  30ؾ.ؼ  2.5/مـ
وبالنسبة لجيد  66ؾ.ؼ تكوف النتيجة مرضية إذا لـ تكسر قوتو العازلة فى جياز االختبار عند أقؿ مف  50ؾ.ؼ 2.5 /مـ.
أما إذا انخفضت عف ذلؾ فيذا دليؿ عمى وجود شوائب أو رطوبة بالزيت أو أحماض وال حاجة عندئذ لعمؿ فحص كيميائي
مكمؼ .

شكؿ  : 9-14جياز الفحص عازلية الزيت

241

انمرجع في محوالت انقوى انكهربية – أ.د محمود جيالني

ىذا واحد مف أىـ التحاليؿ التي يمكف مف خبلليا تحديد حالة المحوؿ ويعرؼ اختصا ار بال ػ ػ

 ، DGAوىو مناسب ليس فقط

لفحص حالة عازلية الزيت ولكنو يكتشؼ بعض الظواىر التى يظير تأثيرىا مباشرة عمي حالة الزيت  ،فيمكف مثبل مف خبلؿ
ىذا التحميؿ معرفة حقيقة حدوث ش اررة داخمية مف عدمو  ،أو حقيقة وجود  ، bad contactأو وجود  hot spotأو حدوث
 ، Partial Dischargeأو حدوث ح اررة زائدة مف الموصبلت ...الخ .فجودة الزيت تعكس جودة المحوؿ عموما .
والحديث ىنا فى ىذا الجزء مف الكتاب مركز عمى المحوالت ذات الممفات المصنعة مف النحاس  ،والعزؿ المستخدـ فييا عبارة
عف ورؽ السميولوز  ،أو مواد صمبة مكبوسة  ،و ممموءة بالزيت الطبيعي الييدروكربونى ( .)Hydro-carbon Mineral Oil
ومف المعموـ أف المحوالت تعمؿ تحت ظروؼ وأحماؿ متغيرة  ،وقد يخضع عزؿ ممفات المحوالت لدرجات ح اررة عالية  ،وكذلؾ
قد يخضع الجيادات ح اررية وكيربية تتسبب فى تآ كؿ لممواد العازلة الصمبة  ،مثؿ الورؽ المضغوط وبالتالى تنشأ غازات مف
أنواع مختمفة ثـ تذوب ىذه الغازات فى زيت المحوؿ  ،ويمكف الكشؼ عنيا بعمؿ تحميؿ كيميائي.
ومف األسباب الرئيسية لحدوث تأكؿ أو انييار لممواد العازلة حدوث ال ػ ( ، ) Hot Spotsأو حدوث قوس كيربي ( .) Arcing
ومثؿ ىذه األعطاؿ قد ال تسبب فى انييار لحظى بؿ يمكف أف يستمر عمؿ المحوؿ فى وجود ىذه األعطاؿ ولكف Rating
لممحوؿ ينخفض نتيجة وجود ىذه األعطاؿ .
ويمكف تقسيـ الغازات الذائبة فى الزيت إلى قسميف :
غازات ناتجة من تحمل الزيت بالحرارة أثناء األعطال وىى :

غاز الميثاف ويرمز لو CH4

غاز الييدروجيف ويرمز لو H2
غاز االيثاف ويرمز لو C2H6

غاز االثيميف ويرمز لو C2H4

غاز االستيميف ويرمز لو C2H2

غاز البروباف ويرمز لو C3H6

فمف المعموـ أنو نتيجة درجات ح اررة التشغيؿ العادية قد يحدث تحمؿ بسيط لمزيت وينتج عنو غازي ىيدروجيف وميثاف  ،أما إذا
كاف مستوى الطاقة مرتفع  ،وحدثت مثبل (  ) Hot Spotsفإف درجات الح اررة ترتفع ما بيف ْ150ـ إلى ْ 1000ـ مسببة
تحمؿ الزيت  ،و ينتج غاز االيثاف  C2H6يصاحبو قوس كيربى  ،أما إذا ارتفعت درجة الح اررة الى ْ 3000ـ فينتج غاز
االستيميف . C2H2
غازات ناتجة من تحمل المواد السميولوزية ( : ) Cellulose

ينتج عف تحمؿ المواد العازلة السميولوزية كؿ مف غازي أوؿ وثاني أكسيد الكربوف (  ) CO , CO2بنسب مرتفعة أكبر مف

الغازات األخرى  ،وقد ينتج كؿ مف أ وؿ وثاني أكسيد الكربوف نتيجة التشغيؿ العادي لممحوالت  ،وتزيد النسبة بزيادة عمر
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المحوؿ  ،باإلضافة إلى أنو نتيجة عمميات التجفيؼ  ،ثـ مؿء المحوالت بالزيت بالمصنع فإنو قد يحدث تحميؿ لممواد العازلة
السميولوزية و نتيجة لذلؾ فإف بعضاً مف غازي (  ) CO , CO2تبقى بالمحوؿ  ،كذلؾ فإف المحوالت التي تمؤل بغاز CO

أثناء عمميات الن قؿ  ،يكوف مف الصعوبة التخمص منو بعد ذلؾ  ،ولذا يجب أف يؤخذ كؿ ذلؾ فى االعتبار بعد ذلؾ عند عمؿ
تحميؿ لنسب الغازات الذائبة .
وباإلضافة إلى ذلؾ فإف المحوالت التى تحتوى عمى خزاف احتياطي يمكف أف يدخؿ غاز  CO2مع اليواء الجوى بنسب تصؿ

إلى حوالي  300ميكرولتر لكؿ لتر مف الزيت  ،وعمى ىذا فإنو عند تحميؿ الغازات الذائبة بالزيت تكوف كمية  CO2الناتجة إما
أنيا مف المواد السميولوزية نتيجة األسباب السابقة  ،أو نتيجة خمؿ بالمواد السميولوزية .
-3غازات ناتجة من ظروف طبيعية لمتشغيل

درجات ح اررة التشغيؿ العادية يمكف أف تتسبب فى تحمؿ بسيط لمزيت وينتج عنو كما ذكرنا غازي ىيدروجيف وميثاف  ،عمما بأنو
يمكف أف نجد غازات أخرى بالزيت فى الظروؼ الطبيعية وبدوف أعطاؿ  .ومصادر ىذه الغازات فى مثؿ ىذه الحاالت يمكف

تمخيصيا كاالتي :
غازات تتشكؿ خبلؿ عمميات التكرير  ،وال يمكف التخمص منيا بواسطة عمميات طرد الغازات مف الزيت (

Oil

. ) Degassing

غازات تتشكؿ خبلؿ عمميات التخفيؼ وغمس المحوالت فى المصنع .
غازات تتشكؿ نتيجة أعطاؿ سابقة ولـ يمكف التخمص منيا بالكامؿ أثناء عمميات التكرير .
غازات تتشكؿ أثناء عمميات التصميح مثؿ لحاـ النحاس.
ولمتغمب ع مى ىذه المشاكؿ  ،تقترح المواصفات العالمية القياسية  ،أف يتـ عمؿ تحميؿ لمغازات الذائبة بعد التشغيؿ األولى
المحوؿ  ،وتسمى (  ) Benchmarkوتعتبر كمرجع لممحوؿ عند عمؿ تحميؿ لغازات المحوؿ بعد ذلؾ  ،وىى بالطبع تختمؼ
مف محوؿ إلى أخر .
والجدوؿ  1-14يعطى التركيز المسموح بو لمغازات المذابة فى زيت المحوالت مقاسة بوحدة قياس تعرؼ بالػ ػ جزء مف المميوف

)Part Per Million ( PPM
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جدوؿ  : 1-14التركيز المسموح بو لمغازات المذابة فى زيت المحوالت
الغاز

أقؿ مف أربع سنوات فى  6-4سنوات فى الخدمة

أكثر مف عشر سنوات فى

الخدمة

الخدمة

ىيدروجيف

150/100

300/200

300/200

ميثاف

70/50

150/100

300/200

استميف

30/20

50/30

150/100

150/100

200/150

400/200

ايثميف
ايثاف

50/30

150/100

1000/800

أوؿ أكسيد الكربوف

300/200

500/400

700/600

أوؿ أكسيد الكربوف

3500/3000

5000/4000

12000/9000

ويتـ عمؿ تحميؿ  DGAغالبا بصورة نصؼ سنوية في المحوالت  69 kVفما فوؽ  ،وىو يشبو الفحص الطبى الشامؿ الذي
يقوـ بو اإلنساف عمى نفسو دوريا  ،فتحميؿ الػ ػ ػ  DGAيبحث عف وجود غازات معينة فى الزيت  ،وظيور أى واحد منيا مؤشر
عمى مشكمة معينة لمعزؿ .

 -1قوس كيربى فى الزيت بدوف تحمؿ ألي مواد عازلة صمبة  .والغازات الرئيسية فى ىذه الحالة تكوف :
ىيدروجيف

 %80-60مف الحجـ .

أستميف

 %25-10مف الحجـ .

ميثاف

 %3.5-1.5مف الحجـ .

اثيميف

 %2 -1مف الحجـ .

 -2قوس كيربي خبلؿ المواد العازلة الصمبة :
الغازات الناتجة مف حدوث قوس فى الزيت مع جزء خبلؿ مادة عازلة صمبة مثؿ الورؽ أو الورؽ المضغوط عبارة عف كمية
كبيرة مف غاز الييدروجيف واالستيميف مصحوباً بكمية كبيرة مف أوؿ أكسيد الكربوف  ،نسبة الميثاف اكبر منو فى الحالة األ ولى .
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 -3تفريغ جزئي فى مادة السميموز وفى الزيت :
الغازات الرئيسية فى ىذه الحالة ىى الييدروجيف  ،ميثاف  ،أوؿ أكسيد الكربوف  ،ثانى أكسيد الكربوف  ،بينما غاز االسيتيميف ال
يظير .
 -4تحميؿ حرارى لمزيت :

يحدث تحميؿ حرارى عند درجة ح اررة ْ 400ـ ويزيد بزيادة ارتفاع درجة الح اررة وشكؿ الغازات يكوف جزيئيات منخفضة
ىيدروكربونية أساسا  ،ميثاف  ،ايثاف  ،اسيتيميف  ،ىيدروجيف عند درجة ح اررة ْ 600ـ الغازات المخموطة تتكوف مف ميثاف
وىيدروجيف  .يوجد أيضا ثانى أكسيد الكربوف ولكف تتحمؿ عند درجات الح اررة األعمى .

 -5تحمؿ ح ارري لمادة سميموز ولمزيت :
فى ىذه الحالة الغازات األساسية عبارة عف ثاني أكسيد الكربوف وأوؿ أكسيد الكربوف باإلضافة الى الييدروجيف عند درجات
الح اررة أعمى مف ْ 500ـ .

ىذه الطريقة ممتازة فى حالة الغازات الييدروكربونية  .وبمعرفة نسب الغازات يمكف الكشؼ عف نوع العطؿ  .وباستخداـ ىذه
الطريقة ال نحتاج لمعرفة حجـ عينة الزيت  ،حيث يتـ فى ىذه الطريقة استخداـ أربع نسب لمغازات ىى :
ميثاف  :ىيدروجيف  ،ايثاف  :ميثاف  ،ايثميف  :ايثاف  ،استيميف  :اثيميف .
C2H2/C2H4 ، C2H4/C2H6 ، C2H6/CH4 ، CH4/H2
وىذه النسبة يمكف أف تكوف أكبر مف الواحد أو أقؿ  ،وتشخيص األعطاؿ المختمفة يكوف عف طريؽ حساب النسبة بيف تركيز
الغازات السابقة.
ويمخص الجدوؿ  2-14األسباب المحتممة لظيور كؿ غاز فى تحميؿ الزيت أف وجد:
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جدوؿ  : 2-14األسباب المحتممة لظيور الغازات فى تحميؿ الزيت
Caused By
Ageing

\

Electric arcs
Local
overheating
Corona

Type Of Gas
CARBON MONOXIDE, CO
CARBON DIOXIDE,
CO2
HYDROGEN,
H2
ACETYLENE,
C2H2
ETHANE,
C2H6
ETHENE,
C2H4
PROPANE,
C3H6
HYDROGEN,
H2
METHANE,
CH4

اختبار قياس الرطوبة بالزيت ىو أحد االختبارات الروتينية التي تجري عمى عينات الزيت المأخوذة مف المحوؿ  ،وتقيـ كمية
الرطوبة حسب ح اررة الممفات وح اررة العينة المأخوذة  ،ولمتدليؿ عمى خطورة وجود رطوبة بالمحوالت يكفي أف نعرؼ أف وجود
 ) ppm = part per million ( 2000 ppmمف األكسجيف المذاب بالزيت يعتبر مدمر لممحوؿ  ،ولذا ففي  DGAيعتبر
قياس نسبة الرطوبة  mمقارنة بالوزف الجاؼ  ) m/dw( dwوتسمى أيضا بنسبة التشبع في العزؿ الورقي  ،تعتبر ىذه النسبة
ذات مدلوؿ ىاـ وخطير  ،فمو صارت ىذه النسبة أكبر مف  2%فبلبد مف وضع خطة عاجمة لسحب الزيت مف المحوؿ
وادخالو في مرحمو التجفيؼ  ، Dryingوال يسمح أبدا ليذه النسبة أف تتجاوز .2.5%
والسبب في ذلؾ أف تجمع الرطوبة و األكسجيف المذاب مع الح اررة ىـ مفاتيح انييار السيميموز في العوازؿ الورقية ( Kraft
 ) paperالمستخدمة لعزؿ الممفات  ،ويحدث ال ػ ػ  Degradationبسرعة متزايدة  ،ومف ثـ ينيار العزؿ سريعا.
وتذكر دائما أف عمر المحوؿ ىو تقريبا عمر الورؽ العازؿ داخمو  ،ومف ثـ فإف تزايد الرطوبة لضعؼ القيمة ينزؿ بالعمر
لمنصؼ  ،ألف عمر الورؽ ( ) Kraft paperيعتمد عمى نسبة الماء واألوكسجيف بالزيت.
وإلعطاء فكرة عف األرقاـ الطبيعية فوجود رطوبة  35 ppmعند  60درجة مئوية بالمحوالت ذات الجيد األعمى مف 66kV

يعتير مقبوال  ،أما المحوالت األعمى مف  220 kVفبل يجب أال تتجاوز الرطوبة نسبة  12 ppmعند  60درجة.
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يجب تفريغ الزيت مف ال ػ ػ  tankونقمو لفرف تجفيؼ إذا تجاوزت الرطوبة النسب المسموح بيا  ،وبالطبع فيذه طريقة مكمفة
وىناؾ طرؽ أخرى لموصوؿ لنفس النتيجة بصورة أيسر مثؿ طريقة  hot oil flushحيث يضخ الزيت خبلؿ فمتر ثـ يسخف ثـ
يعود لمػ ػ ػ tankفي صورة  sprayفوؽ الػ ػ ػ  Coreوالممفات .
وىذا الزيت الساخف لو قدرة أكبر عف جذب الرطوبة مف الزيت البارد مف ثـ يأخذ بعض مف الرطوبة الموجودة بالػ ػ ػ Core
والممفات  ،وتتكرر العممية  ،وكمما كاف الزيت األصمي بالمحموؿ باردا كمما كانت الكفاءة أعمى .ويعيب ىذه العممية بالطبع أنيا
بطيئة نسبيا .
وىناؾ طريقة ثالثة حيث يتـ عمؿ  Sprayلمػ ػ  Hot oilفى وجود تفريغ لميواء  ،فح اررة الزيت مع تفريغ اليواء تجعؿ الرطوبة
يحدث ليا  Flash offفتتبخر سريعا و يحدث التجفيؼ لممحوؿ.

Vacuum Transformer Oil Purifier/ Dielectric Oil Filtration

تختمؼ مواعيد فحص الزيت مف فترة ألخرى تبعا الختبلؼ جيد المحوالت بالطرؽ التالية:
يجرى فحص الزيت مرة واحدة كؿ ثبلث سنوات لممحوالت والمعدات ذات الجيد  11ؾ.ؼ
بالنسبة لممحوالت التي جيدىا  35ؾ.ؼ تختبر قوة العزؿ مرة واحدة في السنة  ،ويجرى التحميؿ الكامؿ مرة كؿ ثبلث
سنوات.
يجرى تحميؿ الزيت لممعدات مرة كؿ سنة لجيد أكبر مف  35ؾ.ؼ

247

انمرجع في محوالت انقوى انكهربية – أ.د محمود جيالني
يجرى تحميؿ الزيت مرة كؿ سنة بالنسبة لممخارج الحاممة التيار الممموءة بالزيت
يجرى تحميؿ الزيت عقب كؿ عمرة لممحوالت.
أما الحدود التالية لمجيد الكيربي الذي يجب أف يتحممو الزيت قبؿ انيياره فتعتبر حدود صغرى يجب المحافظة عمييا ،بحيث
بدونيا يعتبر الزيت غير صالح لبلستخداـ :
يجب أال يقؿ جيد االنييار عف  20ؾ.ؼ لممحوالت ذات الجيد حتى  11ؾ.ؼ
يجب أال يقؿ جيد االنييار عف  25ؾ.ؼ لممحوالت ذات الجيد حتى  35ؾ.ؼ
يجب أال يقؿ جيد االنييار عف  35ؾ.ؼ لممحوالت ذات الجيد حتى  220ؾ.ؼ
يجب أال يقؿ جيد االنييار عف  45ؾ.ؼ لممحوالت ذات الجيد حتى  500ؾ.ؼ.

فى ىذه االختبار يتـ عمؿ مسح تصويرى لبعض العناصر منيا الػ ػ  Bushingباستخداـ األشعة الح اررية التى تعطى صورة
لمستوى الزيت داخؿ الجزء المغمؽ دوف فتحو كما فى الصورة.
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 9- 14اجملنْع٘ السابع٘  :االختبازات اخلاص٘ حبطابات الـــ  Parametersللنخْل

اختبار  TTRيستخدـ لكشؼ وجود

 shortبيف المفات في الممؼ الواحد  ،وذلؾ في حالة حدوث انييار العزؿ بيف المفات ،

وىذا االختبار يتـ فقط أثناء فصؿ المحوؿ مف الكيرباء  ،وقد يترتب عميو خروج المحوؿ نيائياً مف الخدمة إذا ثبت وجود

انييار كبير بيف لفات الممؼ الواحد .

ومواصفات  ANSIتحدد الحد األقصى بيف القيمة المقاسة والقيمة المكتوبة عمى ال ػ ػ Nameplateبما ال يتجاوز .0.5%
ولمعرفة نتيجة االختبار نطبؽ العبلقة التالية

 1-1-9-14الطريقة التقليدية إلجراء اختبار الـــTTR
ويتـ إجراء ىذا االختبار بتوصيؿ واحد مف

 ( Windingsغالباً األعمى جيدًا ) بجيد صغير ث ـ قياس الجيد الناشئ في

الػ ػ ػ  Windingاآلخر عند كافة الػ ػ  TAPSالمتاحة  .ويحسف أف يوضع جيد االختبار عمى الجانب الػ  HVحتى نضمف أال
يرتفع الجيد في الجانب اآلخر عف القيـ التي يمكف قياسيا أثناء االختبار .

 2-1-9-14طريقة الــــ Ratio Bridge
ىذه الطريقة تعتبر مف أكثر الطرؽ دقة في قياس  TTRونسبة الخطأ فييا أقؿ مف غيرىا  .حيث يتـ توصيؿ ممؼ ال ػ ػ
 Secondary Windingلممحوؿ المراد اختباره عمى التوازي مع ال ػ ػ  Secondary Windingلمحوؿ قياسي ضمف أجيزة
االختبار  ،وتوصيميما معاً مع مولد جيد  8Vكما في الشكؿ  ، 10-14ويستخدـ الفولتميتر لقياس جيد الدخوؿ  ،وأميتر

لقياس  exciting currentالذي سيسحب مف المولد .
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شكؿ  : 11-14طريقة ال ػ ػRatio Bridge
ويتـ توصيؿ الػ ػ  primaryلكبل المحوليف أيضًا معًا عمى التوازي  ،لكف مف خبلؿ جمفانومتر بحيث أنو عندما يكوف الجيد

المتولد في المحوؿ المراد اختباره يساوي تمامًا الج يد المتولد في المحوؿ القياسي فإف الجمفانومتر سيق أر صفر .

والمحوؿ القياسي ( ضمف أجيزة االختبار ) يحتوي عمى قيـ متعددة في  primaryحتى يمكف ضبط تساوي القيمتيف ثـ تحسب
الػ ػ  TTRمف المحوؿ القياسي .
نشير ىنا إلى أف جياز فحص نسب التحويؿ عبارة عف محوؿ  single phase double wound transformer-أي
يتكوف مف ممؼ ابتدائي وممؼ ثانوي  ،وعند إجراء الفحص لمحوؿ فإف الممؼ الثانوي لمجياز سيكوف في حالة ربط توالي مع
الممؼ الثانوي لممحوؿ المراد فحصو أما ممؼ االبتدائي لجياز الفحص فيوصؿ كما ذكرنا عمى التوازي مع الممؼ االبتدائي

لممحوؿ المراد فحصو (راجع الشكؿ . ) 10-14

ىذا االختبار ىاـ جداً السيما عند توصيؿ محوليف عمى التوازي  ،وغالباً فإف الجياز الذي يقيس  TTRىو نفسو يمكنو أف

يعطي إتجاه القطبية  .ويمكف إجراء االختبار بطريقة بسيطة كما في الشكؿ . 11-14
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شكؿ  : 11-14اختبار القطبية
حيث يتـ توصيؿ جيد منخفض( )Vsإلى ال ػ  primary windingوتق أر قيـ الفولتميترات  V3, V2, V1فمف معرفة قيمة
 V2 , V1يمكف حساب  ، TTRثـ ننظر إذا كانت  (V1-V2) = V3فيذا يعني أف الػ ػ  dotعمى الرسـ سميمة  ،بمعنى أف
الجيد يرتفع مف  A2إلى  A1في ال ػ ػ  ، primaryوىذا سيؤدي إلى ارتفاع جيد  a2بالنسبة إلى  a1في ال ػ ػ ، Secondary
بمعنى أنيا ) ، (additive polarityوالعكس بالعكس.

ويسمى أيضا باختبار استم اررية التوصيؿ  ،و ىذا االختبار نمجأ إليو أحياناً لمتأكد مف وجود أو عدـ وجود توصيبلت غير

محكمة  loose connectionعمى الػ ػ

 ، Bushingsأو عمى ال ػ ػ  ،Tap changerألف ىذه التوصيبلت الغير محكمة

ينشا بسببيا ػ .High contact Resistanceوىذا االختبار يؤكد وجود ىذا الخمؿ أو ينفيو السيما إذا ثبت مف خبلؿ DGA
وجود غاز اإلث يميف أو اإليثاف أو الميثاف  ،فعندىا يكوف ىذا االختبار بمثابة التأكيد  ،فيذه الغازات تنتج في أحد االحتماالت
نتيجة وجود وصبلت غير محكمة  .ودائما نمجأ إليو السيما أنو اختبار بسيط جداً  ،فقط يتـ توصيؿ  D.C supplyعمى

الممؼ وقياس التيار كما فى الشكؿ  ، 12-14ثـ قسمة الجيد عمى التيار لحساب المقاومة  .وبالطبع يمكف استخداـ جياز
أفوميتر مباشرة.
ويتـ فى ىذا االختبار قياس المقاومة بيف كؿ وجييف مف جانب الجيد العالى  ،والتأكد مف أنيـ جميعا متساوييف وأيضا قياس
المقاومة بيف كؿ وجييف مف جانب الجيد المنخفض والتأكد مف أنيـ جميعا متساوييف  ،وكذلؾ قياس المقاومة بيف كؿ وجو و
نقطة التعادؿ .
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شكؿ  : 12-14اختبار قياس  DC Resistanceلمممفات فى المحوالت األحادية والثبلثية
وىذه الطريقة تصمح جداً مع  HV Windingالذي يتميز بتيار منخفض ومقاومة عالية  ،أما ال ػ  LV Windingفالقياسات فييا
تصبح غير دقيقة بسبب صغر مقاومة ىذا الجانب  ،وفى ىذه الحالة يمكف استخداـ إحدى طرؽ Resistance-Bridge

ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ قنطرة ىويستوف المشيورة فى الشكؿ  ، 13-14والتى نستخدـ فييا المقاومات  R1 , R2المعمومة
القيمة  ،لقياس مقامة مجيولة ىى  Rxوذلؾ بتغيير قيمة المقاومة  RNحتى نصؿ لنقطة االتزاف بيف الفرعيف وعندىا يصبح
التيار المار فى الجمفانومتر يساوى صفر وىنا نطبؽ القاعدة :
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شكؿ  : 13-14قنطرة ىويستوف
فى حالة فحص الػ ػ  Tapsفربما يكوف كافيا أف نأخذ قراءات لمتاب األوؿ واألوسط واألخير وبعض شركات اإلنتاج تأخذ
قراءات كؿ ال ػ .taps
وتقارف القيـ المقاسة بالقيمة األصمية المدونة مف قبؿ المصنع  ،ونسبة خطأ في حدود  5%تعتبر مقبولة في ىذا االختبار ،
ولمزيد مف الدقة يجب مراعاة تأثير درجة الح اررة حيث أف المقاومة المقاسة في المصنع كانت عند  75قياسياً  ،ولذا يجب

تصحيح القيمة المقاسة في ىذا االختبار إذا كانت درجة الح اررة لمممفات مختمفة طبقا لممعادالت التالية :

ويجب إجراء ىذا االختبار في نياية كؿ االختبارات الروتينية ألنو يمكف أف يتسبب في حدوث  magnetizationفي الػ ػ
 ، Coreومف ثـ يؤثر عمى بقية النتائج التالية إف كانت ىناؾ اختبارات أخرى .

في الباب األوؿ ذكرنا أف الدائرة المكافئة لممحوؿ يمكف أف ترسـ كما في الشكؿ .14-14
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شكؿ  : 14-14الدائرة المكافئة
والقيـ الواردة في الشكؿ )X1 R2 R1

R C X2

 (Xmتحتاج إلى إجراء تجارب لقياسيا عممياً ( ما لـ تكف متاحة مف

خبلؿ المصمـ )  ،وىذه االختبارات تصبح الزمة إذا أعيد لؼ المحوؿ بعد إجراء صيانة فيو.

والػ ػ  Parametersالخاصة بالمحوؿ جميعاً تقاس مف خبلؿ اختباريف أساسييف األوؿ ىو  ، Open circuit testوالثاني
ىو  ، Short circuit testومف خبلليما يتـ حساب ). (Xm RC X2 X1 R2 R1

 1-4-9-14الهدف من اختبار الــــ Open circuit test
اليدؼ مف ىذا االختبار قياس  ، Rc، Xmوكذلؾ قياس مقدار ال ػ ػ  ، No load Lossesوكما ىو واضح مف اسمو فإننا في
ىذا االختبار نوصؿ أحد الممفيف وغالباً  LV Windingبمصدر الكيرباء ونترؾ الجانب األخر ) (HVمفتوحاً كما في الشكؿ

. 15-14
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شكؿ  : 15-14دائرة اختبار ال ػ ػ Open circuit test
ويتـ قياس الجيد والتيار والقدرة المسحوبة في الجانب المتصؿ بال ػ ػ  ، supplyولنفرض أف ىذه القيـ ىي . W0, I0, V
الحظ أننا اخترنا توصيؿ الػ ػ ػ LVبمصدر الكيرباء ألننا نحتاج أف يكوف الجيد مساوياً لمجيد اإلسمى ليذا الجانب  ،وبالطبع

فاألسيؿ ىو توصيؿ  LVوليس . HV

الحظ أيضاً أف التيار المسحوب في ىذه الحالة لف يتعدى  1%مف القيمة المقننة لمتيار في ىذا الجانب بسبب أف الجانب

اآلخر مفتوح وال يوجد حمؿ عمى المحوؿ  ،بمعنى أف التيار المسحوب يمثؿ فقط  ، exciting currentوىذا يعني أف

 power lossفي الجانب االبتدائي ميممة ألف  I2Rتعتبر صغيرة جداً .

كما أف ال ػ  Voltage Dropيعتبر أيضاً ميمبلً بسبب صغر التيار  ،وىذا يعني أف القدرة المقاسة  Woتمثؿ فقط الػ ػ ػ Loss

 Coreالف ال ػ ػ  primary ohmic lossتعتبر ميممة كما ذكرنا لصغر التيار المسحوب .
أما التيار المسحوب  IOفيمكف اعتباره مكوف مف جزئييف :

األوؿ ىو  ، Active component ، ICوىو الجزء المسئوؿ عف سخونة الػ ػ  ، Coreويمر في  RCفي الدائرة المكافئة ،
الثاني ىو  ، Reactive current, Imوىو التيار المسئوؿ عف حدوث  magnetizationويمر في  Xmفي الدائرة المكافئة.
ويمكف حساب قيمة  Im ,ICكما في المعادالت التالية  ،ومنيا أيضًا يمكف حساب .Xm ،RC
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 2-4-9-14اعتبارات علمية
 -1ىذا االختبار يعاد حوالي  5مرات عند قيـ  %110 , 105% , 100% , 95% , 90%مف القيمة المقننة لمجيد ،
وفي كؿ مرة يقاس . W0 , I0 , V
 -2إذا اختمفت القيـ المقاسة كثي اًر عف القيـ المدونة عمى  nameplateفيذا يعني أف لدينا مشكمة في القمب الحديدي
وربما ىناؾ  shortبيف ال ػ ػ  ، Laminationsأو ىناؾ فراغات بيف طبقات القمب الحديدي  ،أو نتؤات في مقاطع

القمب الحديدي.
 -3ىذا االختبار أيضاً مفيد لمعرفة ما إذا ىناؾ  Unsymmetricalفي ال ػ ػ  Structureالخاص بالقمب الحديدي وذلؾ
إذا لوحظ مثبلً أف التيار المسحوب في أحد ال ػ ػ ػ  phasesيختمؼ كثي اًر عف التياريف اآلخريف.

 -4وكذؾ فاف الصعود بالقيمة الى  110%مف القيمة المقننة لمجيد ضروري لمعرفة تحمؿ المحوؿ لمفولتية الزائدة
عف المقننة .

اليدؼ مف ىذا االختبار ىو تحديد قيمة  X2 , R2 , X1 , R1أو ما يعرؼ بػ  Series impedanceفي كؿ جية مف جيتي
الدائرة المكافئة لممحوؿ  .ويسمى ىذا االختبار أيضاً بػ  ،Percent Impedance testويسمى ايضا بال ػ ػ ، Z% test

ويسمى كذلؾ بالػ ػ  ، Load Losses testوالسبب فى اختبلؼ التسمية ىو أننا نحصؿ عمى كؿ ىذه المعمومات مف ىذا

االختبار.
وكما يبدو مف اسمو فإننا نوصؿ مصدر الكيرباء ىذه المرة في جية ونجعؿ الجية األخرى لممحوؿ  ، shortوغالباً أيضًا

نوصؿ جية الػ ػ HVبمصدر الكيرباء  ،ونجعؿ جية ال ػ ػ  LVىي ال ػ ػ  ، shortونأخذ القياسات  I ,V , WSCمف جية ال ػ ػHV
كما في الشكؿ .16-14
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شكؿ  : 16-14اختبار الػ ػ Short circuit Test
وكما ذكرنا في الباب األوؿ باف المحوؿ الذي لو  Z%تساوي مثبلً  5%فيذا يعني أف  5%فقط مف الجيد كافي لجعؿ

الػ ػ Rated currentيسري في الجية األخرى التى ىى )(short

وىذا مفيوـ  ،فطالما أف الحمؿ تقريباً لو

zero

 impedanceألنو  shortفأقؿ جيد في جية المصدر سيجعؿ التيار مرتفعاً جداً في الجية األخرى  .ولذا يسمى الجيد البلزـ

ليمر ال ػ  Rated currentفي جية ال ػ ػ  shortيسمى بػالػ ػ ػ  ، impedance voltageوىو قيمة الجيد الصغير الذى
نستخدمو فى ىذا االختبار.

اآلف جية الػ ػ H.Vموصمة بجيد قدره  5%مف القيمة اإلسمية  ،ومف ثـ ال تتجاوز قيمة تيار  exciting currentحوالى
 2%مف قيمتو األصمية التى تمر إذا كاف الجيد كامبلً  ،وىذا يجعؿ الطاقة المفقودة في

 ( shunt circuitالموصمة عمى

التوازي) وىى التى نسمييا بالػ ػ  No load lossميممة تماماً ( جيد صغير وتيار صغير)  ،ومف ثـ يمكف أف نيمؿ ال ػ Shunt
 branchتماما  ،ونعتبر الدائرة المكافئة لممحوؿ تبدو كما في الجزء السفمي مف الرسـ  ،وتصبح القدرة المقاسة تقريبًا ىي القدرة

المفقودة في  ، series impedanceوالتي تمثؿ فى الرسـ ب ػػالمقاومات ’ R2و  , R1حيث ’ R2ىي صورة  R2كما تبدو في
الجية األخرى.
2

N1
N2

R2
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اآلف القدرة  WSCىي القدرة المستيمكة في  R2 , R1معاً  ،حيث يمكف الحصوؿ عمى قيمتيـ وكذلؾ )  (X2 , X1كما في
المعادالت التالية .

والخطأ المقبوؿ ىنا ال يتجاوز  10%مف القيمة الموجودة في .nameplate
الحظ أف الخطأ المتوقع كبير نسبيًا ألف القيـ التي حسبت بالمصنع كانت محسوبة والمحوؿ تحت التحميؿ الكامؿ  ،وىو ما

يصعب عممو في معظـ األحياف في الواقع العممي .

 1-5-9-14أهمية هذا االختبار
باإلضافة لمعرفة قيمة ال ػ ػ  Parametersالخاصة بالمحوؿ فإف ىذا االختبار يتـ عممو أيضًا أحيانًا الكتشاؼ أى

عيوب  deformationفي الممفات نتيجة الشحف والنقؿ أو نتيجة  shortداخمي أو توصيبلت أرضية خاطئة.

ويستخدـ أيضاً في حالة وجود ارتفاع غير مبرر في درجة الح اررة حيث يتـ معرفة ال ػ ػ phaseالمعيب إذا وجد فيو

تيار أعمى مف الػ ػ Two-phasesاآلخريف  ،وعندىا يتـ ايقاؼ الفحص وفحص المحوؿ لمعرفة االسباب.

تذكر أنو في حالة الربط عمى التوازي مع محوؿ آخر يجب اف تكوف  percentage impedanceمعمومة  ،وىو ما
نحصؿ عميو أيضا مف ىذا االختبار .أيضا مف المعموـ أف ال ػ  short circuit levelتتحدد قيمتو بناء عمى قيمة الػ ػ
 percentage impedanceومف ثـ تتحدد مواصفات ال ػ  CBالذى سيحمى المحوؿ.

مالحظة

قد يكوف الػ  Percentage V.الخاص بالمحوؿ مرتفع ( عمى سبيؿ المثاؿ فإف  5%مف محوؿ  132 kVمعناه أننا نحتاج

لجيد قدره  ، 6.6 kVوىذا أحياناً ال يكوف متوف اًر بالموقع فعندىا يمكف استخداـ أي جيد منخفض متاح بالموقع  ،ثـ يتـ
تصحيح لمقيمة حسب المعادلة التالية .

rated current
100
rated voltage
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جميع االختبارات السابقة سواء

 short circuitأو الػ ػ  open circuitكانت تتـ بدوف تحميؿ حقيقي لممحوؿ  ،ومف ثـ

فمموصوؿ إلى قيمة حقيقية لمػ ػ ػ  lossالبد مف تحميؿ المحوؿ تحميبلً كامبلً  ،وذلؾ إذا كنا مثبلُ نريد حساب كفاءة المحوؿ بدقة

أو حساب قيمة  . Regulationفيناؾ بعض أنواع مف الػ  lossال تظير إال في وجود الجيد الكامؿ أو التيار الكامؿ مثؿ
 ، stray lossوىذا ال يحدث في االختبارات المكافئة التقريبية السابقة.
وبالطبع يجب أف يكوف التحميؿ سميماً بحيث ال يؤدي إلى ارتفاع زائد في الح اررة  ،وفي نفس الوقت تتحقؽ الظروؼ الطبيعية

لمتشغيؿ وتصبح القياسات أقرب لمواقع بدالً مف االختبارات التقريبية السابقة  .الحظ أف جزء مف القدرة يذىب أيضاً في تشغيؿ

أجيزة التبريد أثناء التحميؿ الحقيقي وىذه أيضاً ال تظير في االختبارات المكافئة .

كؿ ما سبؽ يؤكد ضرورة عمؿ اختبار حقيقي لممحوؿ وىو ما يعرؼ بػ . load test

 1-6-9-14صعوبات هذا االختبار
قد يكوف ممكناً عمؿ ىذا االختبار في المحوالت الصغيرة حيث يمكف تحميؿ المحوؿ بالحمؿ المقنف بسيولة  ،أما المحوالت
الضخمة فيناؾ مشكمة في عمؿ تحميؿ كامؿ داخؿ المختبر والوصوؿ لمتيار المقنف السيما في الجيود العالية والتيارات

المرتفعة .

ومف المعموـ أف كفاءة المحوؿ تكوف حوؿ  ، %99فيذا يعني أف القدرة المفقودة داخؿ المحوؿ ستكوف  %1فقط بينما %99
مف القدرة يجب أف تستيمؾ خارج المحوؿ خبلؿ الحمؿ الخارجي وىذه طاقة كبيرة ال يمكف إضاعتيا فى مجرد اختبار روتينى.
وىذا يؤدي بنا إلى أسموب خاص لعمؿ الػ ػ  ، load testبحيث يعطينا النتائج المرجوة ويختمؼ فى نفس الوقت عف المفيوـ
الصريح لبلسـ  ،وىذا األسموب الخاص إلجراء ىذا االختبار يعرؼ بػ .Back to Back test

إلجراء ىذا االختبار نحتاج لمحوليف اثنيف متماثميف ومتصميف بطريقة  Back to backأى بالعربي "خمؼ خبلؼ"  ،كما في

الشكؿ  ، 17-14حيث يتـ توصيؿ جيد مناسب ) (V2لم ػ ػ ػ  Loopالتي تضـ ال ػ ػ ػ  two Secondaryبحيث يمر فييما تيار
يساوي  ، Rated currentومف ثـ فيو المصدر المسئوؿ عف تغذية تيار يساوى تيار الحمؿ  ،لكف ىذا التيار ال يفقد فى
مقاومة كبيرة  ،بؿ مجرد يمر فى ممفات الثانوى لممحوليف  ،ومف ثـ فالقدرة المفقودة ىى فقط ال ػ  Copper Lossفى المحوليف
الناتجة عف مرور التيار المقنف.
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أما المصدر ) (V1المتصؿ بممفي االبتدائي فيو قادر عمى تمرير تياري الػ  excitationفي الممفيف االبتدائييف ومف ثـ فيو
مصدر الػ . Core loss
الحظ أنو ال يوجد حمؿ حقيقي ومف ثـ ال توجد طاقة ضائعة باستثناء الػ  Core lossو  ، copper lossوىذا يعني أف

قدرة المصدريف  V2 . V1ليست كبيرة .

الحظ أف القدرة ( أو التيار ) الواصمة إلى الممؼ الثانوي الثاني – الذي يعمؿ كحمؿ بالنسبة لممحوؿ األوؿ – ترجع مرة أخرى
لممصدر  ،ولذا سمي االختبار بالػ  . Back to Backوتعتبر القدرة المقاسة مف خبلؿ ىذا االختبار أقرب لمواقع ألف كبلً مف
االبتدائي والثانوي يمر فييا التيار المقنف لكؿ جانب .

شكؿ  : 17-14طريقة Back to back

أحسف وأسيؿ طريقة لذلؾ ىو أف توصؿ المحوؿ كما فى الشكؿ  ، 18-14حيث ىناؾ  Shortبيف  ، R Phaseو
 ، r Phaseأي ىو نفسو بيف  Phase-Aو  Phase-aحسب اختبلؼ التسمية .
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شكؿ  : 18-14اختبار تحديد المجموعة االتجاىية
ثـ تسجؿ قراءات كافة أجيزة الفولتميتر المركبة  ،وتقارف النتائج بالقيـ المسجمة بالجدوؿ القياسي التالى  ،ومنو تحدد رقـ
المجموعة االتجاىية.

واذا كنت معتاد عمى الترميز بػ ػ  ، ABCفمنفرض أف لديؾ محوؿ أقطابو
اآلخر a b c Secondary Winding
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والجراء الفحص يتطمب تسميط  3-phase voltageعمى ممؼ الجيد العالي ( االبتدائي)  ،مع ربط  shortبيف  A – aثـ
قياس الفولتية بيف كافة األطراؼ كما ذكرنا  ،ومف قياس قيـ الجيد تكوف النتائج واحدة مما يمى:
Bc>Cb

=

C c =B b

فيذا يعني اف المحوؿ مربوط بزاوية  330درجة

Cb> BC

=

Bb=Cc

فيذا يعني اف المحوؿ مربوط بزاوية  30درجة

Bc=Cb

>

Bb = C c

فيذا يعني اف المحوؿ مربوط بزاوية صفر درجة
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الفصل اخلامض ععر

صيانة احملوالت السيتية
إلعطاء فكرة عف قيمة وأىمية عممية الصيانة لممحوالت يكفى أف تعرؼ أف المحوؿ المرتبط بمولد Generator Step Up
 GSUتبمغ قدرة الواحد مف ىذا النوع عدة مئات مف ال ػ  MVAويتكمؼ تصنيعو ما يقرب مف  20مميوف جنيو ويستغرؽ
تصنيعو نحو السنتيف  ،فإذا خرج واحد مف ىذه المحوالت مف الخدمة فمعناه أف وحدة التوليد المرتبطة بو قد خرجت أيضا وىذا
يعنى خسارة ىائمة  ،ومف ثـ وجب االىتماـ الكامؿ بصيانة المحوالت فيى عنصر حساس ورئيسي فى الشبكة الكيربية.
وبرنامج صيانة المحوالت عموما يعتمد عمى قراءات دورية تؤخذ مف المواقع بعضيا يومى أو أسبوعى مثؿ مبلحظة مستوى
الزيت ودرجة الح اررة  ،وبعضيا لو دورية أكبر مف ذلؾ مثؿ اختبار عينات الزيت وتحميميا .وربما كانت ىناؾ رقابة عمى
المحوؿ مف خبلؿ  SCADA Systemلكنيا ال تغنى أبدا عف مبلحظات رجاؿ الصيانة ذوى الخبرة.
ىناؾ أنواع مختمفة مف المعمومات التى يمكف الحصوؿ عمييا لتخطيط برنامج الصيانة  ،وبعض ىذه المعمومات يمكف
الحصوؿ عميو بمجرد النظر  ،كأف يبلحظ المراقب أف الصمامات موضوعة بطريقة غير صحيحة أو أف ال ػ  Radiatorال
يعمؿ أو يبلحظ صدور أصوات غير اعتيادية سواء مف المضخات أو المراوح أو غيره  ،وقد يبلحظ أيضا وجود بقع مف الزيت

أو شروخ  ،وكؿ ىذا يستمزـ وجود فريؽ مدرب وكؼء ليكتشؼ ذلؾ بمجرد النظر.

والبعض اآلخر مف المعمومات يمكف

الحصوؿ عميو مف خبلؿ فحص مؤشرات مختمفة  ،كمؤشرات الح اررة والتى مف أىميا بالطبع المؤشرات الخاصة بالزيت فيى
تقيس الح اررة الداخمية لمزيت عند نقطة عموية باستخداـ  Probeخاص بيذه العممية.
ىناؾ نوعاف مف الصيانة الدورية لممحوالت :
األوؿ ال يحتاج إلى إخراج المحوؿ مف خزانو الرئيسي وفترة الصيانة تكوف بمعدؿ مرة واحدة في السنة تقريبا .
والنوع الثاني الذي تتطمب الصيانة فيو الى إخراج المحوؿ مف الخزاف ويتـ ذلؾ مرة واحدة كؿ  10سنوات عمى وجو
التقريب.

 1- 15أٍه الفخْصات اخلازجٔ٘
ىناؾ عدة فحوصات ومتابعات لقيـ مؤشرات فى المحوؿ يجب النظر إلييا دوريا ومف أىميا:
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يجب فحص الػ  Tankظاىريا لمتأكد مف خموه مف أى شقوؽ أو صدأ أو أى مظير مف مظاىر تسرب الزيت  ،السيما فى
أماكف وجود ال ػ  Flangesوالصمامات والمحامات وبالطبع ىذا يشمؿ الفحص البصرى لمػ ػ . Bushings
ويقوـ الفاحص بمبلحظة وتسجيؿ حالة ربط الصواميؿ وكذا سطح وأنابيب ال ػ  . Radiatorأما اذا كاف الخزاف قد جري
استبدالو تحت ظروؼ معينة ففي ىذه الحالة يجب التأكد مف القياسات واألبعاد مف ارتفاع وعرض وسمؾ الخزاف وكذا مواسير
التبريد مف أعدادىا وترتيبيا وأقطارىا  .وتعطى أ ىمية متزايدة لمتأكد مف عدـ تواجد شقوؽ أو ثقوب  -حتى واف كانت ضئيمة
وبسيطة  -يحتمؿ رشح الزيت منيا إلى جانب التأكد مف طبلء الخزاف وتناسقو كوحدة متكاممة.

ويشمؿ ذلؾ مبلحظة الغطاء نفسو والتأكد مف خموه مف االنبعاج أو أي ضرر ميكانيكي آخر وكذلؾ مناطؽ المحاـ واحتماالت

رشح الربط إلى جانب فحص أجزاء المحوؿ األخرى المثبتة عمى غطاء المحوؿ مثؿ مخارج التيار لمجيديف االبتدائي والثانوي

خاصة سبلمة العزؿ مف التشقؽ أو الخدش أو التصدع وربطو واحكامو .كما يجب ربط أطراؼ المخارج والتأكد مف نوعية
العزؿ المستخدـ لمجيد اإلبتدائي وكذا الثانوي وعددىا وخمو األطراؼ مف آثار االنصيار ( ) Arcأو القطع أو الح اررة العالية
غير العادية وكذا وضع المحاـ ونظافة العزؿ.

يقوـ الفاحص بمبلحظة موقع الخزاف المساعد والمسافة بينو وبيف األجزاء الحاممة لمتيار  ،والتأكد مف خمو الخزاف مف الضرر
الميكانيكي الخارجي  ،وعدـ وجود أى رشح مف الزيت في مواضع الربط والمحاـ وكذا مبلحظة سبلمة مبيف الزيت والصنابير
والشكؿ العاـ لمخزاف .ويمحؽ بو فحص ماسورة الحماية الغازية (ماسورة التسريب) مبلحظة أبعادىا وزاوية ميميا وغطائيا
الزجاجي وكذا عدـ رشح الزيت مف مواضع الربط عند قاعدتيا ومبلحظة جودة أدوات الربط.

مجموعة قياس درجة ح اررة الممفات تعتمد غالبا عمى مبدأ التقريب الرياضى أو الػ ػ  Simulationلموصوؿ لدرجة ح اررة الممفات
حيث يصعب عمميا قياس درجة ح اررتيا مباشرة لصعوبة وضع  Sensorsداخؿ الممفات .لكننا نتحايؿ عمى ذلؾ بوضع الػػ
 Sensorsفى أماكف قريبة ثـ عمؿ تقريب رياضى لموصوؿ لمعرفة أعمى قيمة حقيقية لدرجة الح اررة بالممفات والتى تسمى بال ػ
.Hot Spot
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وىناؾ طريقة أخرى لقياس الػ ػ  Hot Spotلمممفات وذلؾ باستخداـ  Current Transformers, CTsلقراءة قيـ التيار ثـ
استخداـ ىذه القيـ فى تقدير الح اررة الناشئة عف مرور ىذا التيار مف خبلؿ دوائر كيربية .
وحديثا استخدمت  Fiber Optic Sensorsداخؿ الممفات أثناء تصنيع المحوؿ لتعطى قيـ حقيقية مباشرة عف ح اررة الممفات
وبالطبع فيذا أدؽ وافضؿ.

أثناء وجود المحوؿ بالخدمة يفترض أف تكوف درجة الح اررة المؤخوذة مف  Winding Temperature Indicatorأعمى مف
تمؾ المؤخوذة مف  Top Oil Temp indicatorبمقدار حوالى  15درجة مئوية  ،وىذا منطقى ألف ح اررة الممفات ىو المصدر
الرئيسى لرفع درجة ح اررة كافة العناصر بما فييا الزيت  ،فإذا لـ تكف كذلؾ فيذا يعنى أف أحدىما أو كبلىما (مؤشر ح اررة

الممفات أو مؤشر ح اررة الزيت) غير سميـ .أما إذا كاف المحوؿ خارج الخدمة فيجب أف تكوف الدرجتيف متساويتيف تماما.

ىذا المؤشر لو أىمية كبرى  ،وذلؾ ألىمية الزيت فى موضوع العزؿ والتبريد كما ذكرنا  ،وىذا المؤشر ويعرؼ بالػ ػ Liquid
 Level, LLيكوف غالبا دائري الشكؿ ويثبت فى جانب ال ػ  Tankومزود داخميا بعوامة تحرؾ مؤشره كمما تغير وضع الزيت
كما فى الشكؿ . 1-15
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شكؿ  : 1-15مؤشر الػ ػ Liquid Level
ويرتبط بيذا الموضوع أ يضا فحص مستوى الزيت فى ال ػ  Breatherإذا كاف مف النوع الزيتى وكذلؾ فحص لونو شكؿ 2-15
والتأكد مف عدـ تحولو إلى الموف  Pinkالذى يعنى تسمؿ قطرات الماء أو الرطوبة لمزيت.

شكؿ  : 2-15شكؿ ال ػ Breather

وىذا المؤشر يوضع فوؽ ال ػ  Tankلتخفيؼ الضغوط الداخمية التى تنشأ أثناء التشغيؿ .وفى المحوالت الكبيرة يكوف ىناؾ أكثر
مف جياز ليذا الغرض.
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ىذا الجياز شكؿ  3-15يستخدـ لمتدليؿ عمى وجود ضغط مرتفع بدرجة خطيرة أثناء األعطاؿ ويركب أعمى الػ ػ  Tankفى
جانب المحوؿ ويمكنو أف يرسؿ إشارات إنذار  Alarmفى حالة الضغوط الغير خطيرة ويمكنو أيضا أرساؿ إشارة  Tripلفصؿ
المحوؿ فى حالة األعطاؿ الخطيرة.

شكؿ : 3-15

فى بعض األحياف يكوف المحوؿ غير محمؿ ومع ذلؾ يحدث لو  Overheatingوقد يكوف ذلؾ بسبب انسداد زعانؼ التبريد
 Cooling Finsبأعشاش الطيور أو أتربة أو طيف أو غيره  ،وفى ىذه الحالة نحتاج فقط لعممية تنظيؼ خارجية باستخداـ
ىواء مضغوط.
وقد يكوف السبب ىو تكدر الزيت  Sludgeحيث تبلحظ أحيانا وجود مايشبو الطيف فى أسفؿ الزيت وىذا يمكف كشفو مف
فحص ال ػ  ، DGAفزيادة نسبة األكسجيف والرطوبة بالفحص يعنى وجود ىذا الكدر الذى قد اليكوف سائبل مع الزيت بؿ أحيانا
يتراكـ عمى الممفات أو داخؿ القمب الحديدى وربما يزداد حجمو وسمكو وصبلدتو إذا أىمؿ العبلج المبكر بتنظيؼ الزيت ومف
ثـ تنشأ مشكمة السخونة الزائدة حتى مع التحميؿ الخفيؼ.

يجب أف يتركز اإلىتماـ عمى م عرفة عدد األنابيب وقطرىا والمسافة بيف بعضيا البعض  ،وخموىا مف الرشح فى مواضع الربط
وكذا مواضع المحاـ وسبلمة عمؿ الصنابير.
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ىذا المؤشر يستخدـ إذا كانت ىناؾ مضخات مستخدمة مع المحوؿ وذلؾ لضماف أف الزيت يسري ويدور بكفاءة  ،فمو انخفض
معدؿ السرياف إلى  5 Ft/secفسوؼ يبدأ المؤشر فى الحركة ولكنو لف يعطى إنذا ار إال إذا توقؼ السرياف تماما.
مع مبلحظة أنو فى بعض األحياف يحدث إنعكاس التجاه سرياف الزيت وىذا ال يمكف اكتشافو بفحص المؤشر لكف يمكف
اكتشاؼ ذل ؾ بقياس تيار الموتور  ،فإذا حدث إنعكاس التجاه سرياف الزيت فسيكوف التيار أعمى قميبل مف قيمتو المقننة .عمما
بأف قيمة تيار الموتور بصفة عامة تعتبر مؤشر عمى حالة المضخة.
وعند وجود أى تغير يجب فحص الصمامات الموجودة فى مسار الزيت فو ار  .وقد لوحظ أف تراكـ الزيت الكدر والتصاقو

بالمواسير يعيؽ سرياف الزيت ويؤدى إلى ارتفاع فى قيمة التيار المقاس.

ومضخة الزيت يمكف أف تتسبب فى مشكمة مف نوع آخر وىى إذا حدث تآكؿ فى ال ػ  Bearingفيذا سيتسبب فى ارتفاع نسبة
المعادف بالزيت ويمكف اكتشاؼ ذلؾ مف خبلؿ تحميؿ ال ػ  ، DGAفإذا وجد أف نسبة المعادف مرتفعة بالزيت وجب فو ار إصبلح
ال ػ  Bearingواال فإف زيادتيا لقيـ مرتفعة يمكف أف تؤدى فى النياية إلى حدوث  Flashoverداخؿ الزيت محدثة كارثة.

عند فحص المروحة فإف أىـ شئ يجب التأكد منو ىو اتجاه دوراف المروحة  ،حيث يجب أف يكوف اتجاه دوراف اليواء إلى
الخارج وليس العكس ويمكف معرفة ذلؾ بوضع اليد أماـ المروحة وفى ىذه الحالة يجب أف يدفع اليواء اليد بعيدا  ،ألنو لو
انعكس االتجاه فيذا يعنى أف المروحة تدفع اليواء الساخف الذى مر عمى الػ ػ  Radإلى المحوؿ لتزيد مف سخونتو وىذا بالطبع
خطأ قاتؿ.
ومف الفحوصات الشكمية المرتبطة بالمروحة أنؾ إذا مررت بالمحوؿ فى يوـ حار فيجب أف تتوقع أف تكوف جميع المراوح تعمؿ
فإذا وجدت مروحة متوقفة فيذا يعنى وجود خمؿ بيا عمى عكس لو مررت بالمحوؿ فى يوـ بارد فيجب أف تتوقع أف تجد مروحة
أو أكثر فى حالة توقؼ.
وأخي ار يجب متابعة صوت المروحة  ،وىذا ال يدركو غير الفنى الخبير المتابع دائما لممحوؿ فإف أي تغيير فى الصوت معناه
مشكمة ما.

قد يحدث التسريب نتيجة شرخ أو لحامات سيئة أو مف خبلؿ ال ػ  ، Flangesومنيا قد تتسرب الرطوبة أيضا لمداخؿ فتصبح
المشكمة مزدوجة  :انخفاض الزيت وتسرب الرطوبة  ،ولذا فالعبلج السريع ميـ جدا  ،ويستخدـ لذلؾ مادة ال ػ  Epoxyأو
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غيرىا مف المواد البلصقة .وقد نحتاج لعمؿ لحاـ ليذه الشروخ إذا كانت كبيرة  ،وفى ىذه الحالة يجب أف يكوف المحاـ بحذر
حتى ال تتسرب غازات لمداخؿ  ،وفى كؿ األحواؿ يجب عمؿ  DGAقبؿ وبعد عممية المحاـ .أما إذا كاف الشرخ عميقا فيجب
تفريغ المحوؿ مف الزيت أوال قبؿ إجراء عممية المحاـ.
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 3- 15حتلٔل مػانل احملْالت

المشكمة

الحؿ

السبب

درجة الح اررة مرتفعة داخؿ ( )1اليواء المدفوع غير  -يجب التأكد مف أف سرياف الزيت طبيعي وكذلؾ اليواء
المحوؿ (الزيت أو الممفات كاؼ
)
( )2المبردات ليست نظيفة  -يجب تنظيؼ المبردات مف الداخؿ مف أى شوائب وذلؾ
باستخداـ اليواء المضغوط .

( بيا شوائب )

 -تقميؿ الحمؿ إف أمكف

( )3زيادة التيار

 يمكف تقميؿ درجة الحرارة بتحسيف معامؿ القدرة لؤلحماؿ مراجعة الدوائر الموصمة بالتوازي واختبار نسب التحويؿلممحوالت وZ
( )4ارتفاع درجة ح اررة  -يتـ عبلج ىذا بالتيوية الجيدة لغرفة المحوالت
الوسط المحيط .
( )5التبريد غير كاؼ

 لو أف تبريد المحوؿ عف طريؽ استخداـ وحدات تبريد (مراوح ) يجب مراجعة وحساب كفاءة الوحدات المركبة
و عددىا .

( )6انخفاض مستوى الزيت  -يجب تزويد المحوؿ بالزيت إلى المنسوب الصحيح .

فى المحوؿ .

( )7زيت مموث باأللياؼ  -فى ىذه الحالة يستخدـ مرشح ذو قوة ضغط
Sludge Oil
()8

قصر

الحديدي

فى

القمب  -إجراء اختبار تيار

 Exciting Currentوكذلؾ

معاوقة المحوؿ بدوف حمؿ
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المشكمة

الحؿ

السبب

-1انخفاض قيمة العزؿ ( )1زيادة كثافة بخار الماء فى التأكد مف أف فتحات التيوية لغرؼ المحوالت غير
الكيربي لمزيت

الجو

المحيط

بالمحوؿ

بسبب مسدودة أو معوقة التيوية

التيوية غير الجيدة
( )2تحطـ رؽ المحوؿ  Brokenيجب تركيب واحد آخر جديد
relief diaphragm
( )3تسريب الفبلنشات والوصبلت مراجعة ىذه األشياء
الموجودة بتنؾ المحوؿ
 -2تغير لوف الزيت ( )1تموث الزيت باأللياؼ

ترشيح واختبار قوة العزؿ الكيربي

بصورة سيئة
( )2كربنة الزيت نتيجة األقواس القياـ باختبار قوة عزؿ الزيت الكيربية عمى الفور

 -3أكسدة الزيت
( الحموضة )

الكيربية

والتأكد مف أف قيمتو سميمة

( )1ارتفاع درجة ح اررة المحوؿ

 تقميؿ الحمؿ إف أمكف تحسيف التبريد واختبار عممية تتابع مجموعاتالتبريد فى العمؿ .
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 -1أعطاؿ الممفات:
وىناؾ ثبلثة أنواع مف األعطاؿ المتعمقة بالممفات  :األوؿ ىو حدوث  Short Circuitاو قصر داخؿ الممؼ  ،والثانى حدوث
قطع أو  Open Circuitبالممؼ .والثالث ىو حدوث  Shortبيف . Two Phases
أوال القصر (  ) Shortداخؿ الممؼ.
أ.

كيفية االستدالؿ عميو :ويستدؿ عميو مف اشتغاؿ ال ػ  Buchholz Relayأو حدوث ارتفاع غير عادى فى ح اررة
الزيت أو ارتفاع غير عادى فى شدة التيار االبتدائى.

ب .أسبابو  :مف أىـ األسباب التى تؤدى لحدوث  Shortالصواعؽ  ،أو تدىور قوة العزؿ الكيربي لمممؼ أو تمؼ العازؿ
لسبب ميكانيكى أو بسبب التقادـ أو بسبب انخفاض مستوى الزيت فى ىذا الموضع وربما بسبب حدوث تحميؿ زائد
.overload
ت .الحؿ  :قياس مقاومة الممفات فى كؿ ال ػ  phasesباستخداـ جيد  DCمنخفض حيث سيظير الدخاف فى منطقة الػػ
 ، Shortثـ يبدأ اإلصبلح .ويج ب أيضا التأكد مف مستوى الزيت وسبلمة منظومة التبريد.

ثانيا القطع (  ) Open Circuitداخؿ الممؼ.
أ.

كيفية االستدالؿ عميو :يستدؿ عميو بسبب تولد ش اررة  Arcعند نقطة القطع وتحمؿ الزيت.

ب .أسبابو  :ضعؼ المحاـ  ،أو احتراؽ الموصؿ بسبب قصر انفصاؿ ال ػ  terminalsبسبب قوى كيرومغناطيسية
ناتجة عف قصر قوى.
ت .الحؿ  :الفحص بواسطة أميتر لقياس تيار كؿ  Phaseوقياس مقاومة الممفات كما فى العطؿ السابؽ فى
توصيمة الدلتا لؤلوجو الثبلثة  ،وفى حالة القطع الكامؿ ستجد أف المقاومة متساوية فى الوجييف السميميف أما فى
الوجو المقطوع فستحصؿ عمى ضعؼ ق يمة المقاومة  .أما لو كاف القطع غير كامؿ فستجد أف مقاومة الوجو

المعطوب أكبر بنسبة ما – لكف ليس الضعؼ -مف اآلخريف.
ثالثا القصر بيف Two Phases
أ.

كيفية االستدالؿ عميو :يستدؿ عميو بسبب اشتغاؿ أجيزة الحماية الغازية وتطاير الزيت مف ماسورة الحماية.

ب .أسبابو :تمؼ العوازؿ الرئيسية بسبب التقادـ – رطوبة فى الزيت – انخفاض مستوى الزيت – ارتفاع كبير فى
الجيد الكيربي بسبب صاعقة مثبل.
ت .الحؿ  :فحص الممفات بواسطة الميجر.
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أعطاؿ القمب المغناطيسي متعددة  ،ومنيا :
ضعؼ العزؿ بيف صفائح الشرائح:
أ .كيفية ا الستدالؿ عميو :يستدؿ عميو مف تدىور حالة الزيت كارتفاع حموضتو وانخفاض عازليتو وكذلؾ يستدؿ عمى
ىذا العطؿ مف ارتفاع نسبة . No-load Loss
ب .أسبابو  :التقادـ سواء كمى أو موضعى
ت .الحؿ  :إخراج القمب وتجديد العزؿ ثـ عمؿ فحوصات.
احتراؽ صفائح الشرائح:
أ .كيفية االستدالؿ عميو :يستدؿ عميو مف ظيور الغازات فى الػ ػ  Buchholzواستنشاؽ رائحة احتراؽ الزيت وتغير لوف
الزيت لؤلسود.
ب .اسبابو  :حدوث  Shortبيف نقطتيف معدنيتيف داخؿ المحوؿ بسبب انييار العزؿ بينيما  ،أو بسبب تمؼ عوازؿ الربط
لمشرائح.
ث .الحؿ  :إخراج القمب وتجديد العزؿ ثـ عمؿ فحوصات.
صوت غير طبيعى :
أ.

كيفية االستدالؿ عميو :أى شخص متابع لحالة المحوؿ يوميا يمكنو أف يعرؼ الصوت الطبيعى مف غير الطبيعى.

ب .أسبابو  :ضعؼ عممية ربط الشرائح – ضعؼ الربط لمجموع القمب – ارتفاع غير طبيعى فى جيد االبتدائى.
ت .الحؿ :التأكد مف جيد االبتدائى أو إخراج القمب واحكاـ ربطو.
صوت مسموع لؤلقواس الكيربية الصغيرة.
أ.

يستدؿ عميو مف تصاعد صوت الشرر الكيربى مف داخؿ المحوؿ عند ارتفاع الجيد

ب .أسبابو  :قطع سمؾ األرضى  -أجزاء معدنية داخؿ المحوؿ غير مؤرضة.
ت .الحؿ  :يجب التأكد مف أف كؿ األجزاء المعدنية داخؿ المحوؿ مؤرضة مثؿ القمب الحديدي والكبلمبات الخاصة بو .
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 -1الوميض (  )Flash Overالمرتفع عمى : Bushings
أ.

أسبابيا  :صواعؽ  ،تموث البوشنجات

ب .الحؿ  :مراجعة والتأكد مف الوقايات ضد الصواعؽ كافية بورسيميف البوشنجات عمى فترات زمنية تعتمد عمى
تموث المنطقة .

 -2قيمة جيد غير صحيحة
أ.
ب.

السبب  :نسبة التحويؿ غير مضبوطة
الحؿ  :إما تغيير لوحو األطراؼ  Terminal boardوضبط النسبة أو تغيير توصيمة المحوؿ .
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مالحق الكتاب
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امللحق األول

قراءة لوحة بيانات احملول
Name Plate Reading
البيانات اليامة واألساسية الخاصة بالمح وؿ تدوف بالحفر عمى صفيحة معدنية تعرؼ بال ػ  ، Name Plateثـ تثبت عمى جدار
المحوؿ .ويتوقؼ حجـ المعمومات التى تدوف عمى ال ػ  Name Plateعمى حجـ المحوؿ نفسو والقدرة المنقولة خبللو  ،فكمما
كاف المحوؿ كبي ار كمما زادت المعمومات التى يجب تدوينيا عمى لوحة بياناتو .وسنعرض فى ىذا الممحؽ نماذج لمحوالت
متعددة القدرة ونشرح أىـ البيانات المدونة عمييـ وكيفية االستفادة مف ىذه البيانات.
بداية  ،فإف المعمومات المدونة عمى لوحة البيانات ستكوف بعض أو كؿ البيانات التالية حسب حجـ المحوؿ  ( ،والترتيب ىنا
غير مقصود) :

 -1اسـ الشركة المصنعة  :وىو ضرورى لمتواصؿ معيا فى حالة وجود أعطاؿ أو مشاكؿ فى الصيانة.
 -2سنة التصنيع  : Manufacture Dateقد توضع منفردة فى بعض المحوالت

 -3عدد األوجو  : No of Phasesىؿ ىو  1-Øأـ . 3-Ø
 -4أقصى ارتفاع مسموح بو فى درجة الح اررة  : Max Temp riseويقصد بو أقصى ارتفاع فوؽ درجة الح اررة العادية.
 -5التردد Frequency
 -6القطبية Polarity
 -7نوع العزؿ Insulation Class
 -8رقـ مسمسؿ Serial number
 -9القدرة Rated Power
-11

مجموعة التوصيؿ االتجاىية Vector Group connection

-11

جيد المعاوقة Impedance voltage

-12

زمف القصر Short circuit time

-13

الوزف الكمي Total weight
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-14

وزف الزيت Oil weight

-15

طريقة التبريد Type of cooling/Cooling Class

-16

التيار المقنف Rated current

-17

الجيد المقنف ( عند كؿ نقطة مف نقاط مغير الجيد ) Rated voltage

-18

منسوب عزؿ الدفع األساسي ) ( Basic Impulse Insulation level ) ( BIL

وبعض مف ىذه المعمومات تحتاج إلى شئ مف التفصيؿ كما يمي:

رقم التصنيع : Serial Number
ويمكف مف خبللو معرفة سنة التصنيع وقدرة المحوؿ
مثال :1-2

وجد الرقم 925554 :محفو ار عمى جسم محول .حدد ما يمكن استنباطو من ىذا الرقم.

الحل:

الرقميف األوؿ والثانى مف اليسار دائما يعبراف عف سنة تصنيع المحوؿ ف ػ " "92ىنا تعنى ( ، 1992و " "75فى
مثاؿ آخر تعنى  ، 1975و" "02تعنى  ، 2002وىكذا).
أما الرقـ الثالث مف الشماؿ  ،فيو أىـ رقـ  ،ألنو يبيف قدرة المحوؿ  ،ويق أر عمى النحو التالى:
 1يعنى محوؿ ذو قدرة تساوى

50 KVA

 2يعنى محوؿ ذو قدرة تساوى

100 KVA

 3يعنى محوؿ ذو قدرة تساوى

200 KVA

 4يعنى محوؿ ذو قدرة تساوى

300 KVA

 5يعنى محوؿ ذو قدرة تساوى

500 KVA

 6يعنى محوؿ ذو قدرة تساوى

800KVA

 7يعنى محوؿ ذو قدرة تساوى

1000 KVA

 8يعنى محوؿ ذو قدرة تساوى

1500 KVA

وأخيػ ار  ،فػالرقـ األوؿ والثػانى والثالػث مػف اليمػيف فيعبػروا معػا عػف الػ ػ  Serial Numberالخػاص بخػط اإلنتػاج بالمصػنع .
وعمى ىذا فالرقـ المذكور بالمثاؿ يعبر عف محوؿ بقدرة  500 kVAمصنوع سنة .1992
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أسلوب التبريد ) ONAN – ONAF- OFAF ( : Cooling Class
واذا كاف ىناؾ أكثر مف طريقة تبريد لممحوؿ فستظير قريف كؿ طريقة القدرة المقننة لممحوؿ عند استخداـ ىذه الطريقة أو تمؾ.
عمى سبيؿ المثاؿ فبعض المحوالت يتـ تبريدىا بتيارات الحمؿ  Convectionإذا كانت درجة الح اررة اقؿ مف  T1ـ يتـ تشغيؿ

جزء مف المراوح إذا كانت الح اررة بيف  ، T1-T2ثـ تشغيؿ كافة المراوح إذا تجاوزت الح اررة  ، T2وفى حالة ىذا المحوؿ فإف
الػ ػ  Cooling Classستكتب ىكذا :

45/60/75

 ، ONAN / ONAF / ONAFواألرقاـ الثبلثة تمثؿ قدرة

المحوؿ المقننة المناسبة لكؿ طريقة تبريد .

قدرة المحول : MVA Rating
ونبلحظ ىنا أنو يمكف أف يكوف لدينا أكثر مف قدرة لممحوؿ الواحد وذلؾ حسب إسموب التبريد كما فى البند السابؽ  ،أو فى
حالة وجود ممؼ ثالث  Tertiary Windingففى ىذه الحالة ستكوف القدرة المنقولة خبللو مختمفة عف القدرة فى الممفيف
اآلخريف .أما المحوالت التى ليا ممفيف فقط فتكتب ليا قدرة واحدة (مالـ يكف ىناؾ تغير فى ال ػ  Cooling Classكما ذكرنا) .

المحوالت عمى عكس الموتور ليس ليا mechanical outputبؿ ليا

Electrical output

فقط  ،وىذا يعني أف

التيار الخارج مف المحوؿ يمكف أف يكوف لو  power factorتتراوح قيمتو مف  1 : 0حسب طبيعة الحمؿ المتصؿ بو  ،ومف
ثـ يصبح غير مناسب أف تعرؼ المحوؿ بالػ  KWألنيا ستكوف قيمة متغيرة حسب الحمؿ  ،وانما يعرؼ بالػ  ، KVAثـ

تحسب أف قيمة الحمؿ بالػ  KWحسب الػ  P.Fالخاص بالحمؿ.

الجهد المقنن Voltage Rating
وعند كتابة الجيد المقنف فإننا نستخدـ ثبلث عبلمات متنوعة لكؿ واحدة منيا معنى مختمؼ وىى Dash (-) or Long :
) . Dash ( ___) or slash (/فالػ ػ  Dashتفصؿ بيف الجيود المختمفة لممفات ال ػ ػ

 . HV and LVوأما ال ػ Slash

فتستخدـ عند وجود  ، Tapsأو لمفصؿ بيف ال ػ  Line voltageوبيف الػ ػ  ، Phase Voltageوبالطبع يمكف التمييز بيف
االستخداميف ألف الفرؽ بيف ال ػ  Phase/Line Voltageمعروؼ ويساوى

√ .وفى حالة أف الػ ػ  Line Voltageوالػ ػ

 Phase Voltageكبلىما مكتوبيف فيذا يعنى أف نقطة التعادؿ  Neutralيمكف الوصوؿ إلييا . Accessible

مثال  :مامعنى : 230000GR.Y/132800 - 69000GR.Y/39840 – 12470
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ىذا المحوؿ لو  ، 3-windingsوىذا واضح بسبب وجود ثبلث ) . Dash (-فممفات الجيد العالى فيو جيدىا 230kV
وموصمة عمى شكؿ  Yومؤرضة  ،و الػ ػ ػ  Phase Voltageلمجيد العالى يساوى  ، 132.8 kVوقد عرفنا ذلؾ ألنو مكتوب
بعد  Slashوالفرؽ بيف الرقميف يساوى جذر  ، 3ثـ ننتقؿ لمممؼ الثانى ومعموماتو تظير بعد الػ ػ  Dashاألولى  ،ومنيا نعرؼ
أف ال ػ  Line voltageالخاص بو يساوى

 69 kV ،وىو موصؿ بطريقة ال ػ Yومؤرض أيضا  ،و الػ ػ ػ Phase Voltage

لمجيد المنخفض يساوى  . 39.84 kVوطالما أف الػ ػ  Line Voltageوالػ ػ  Phase Voltageكبلىما مكتوبيف فيذا يعنى

أف نقطة التعادؿ  Neutralيمكف الوص وؿ إلييا  ،وأخي ار فإف الممؼ الثالث ومكتوب بعد ال ػ  Dashالثانية لو جيد واحد وىو
 12.47 kVأى أنو موصؿ دلتا.
مثال  : 2-مامعنى بيانات الجيد التالية :
69000-12470Gr Y/7200
ىذا المحوؿ ممفات جيده االبتدائى موصمة دلتا ويساوى  ، 69 kVوممفات الجيد الثانوى موصمة ستار ومؤرضة ونقطة

التعادلة فييا متاحة  ،وال ػ  line voltageليا يساوى  12.47 kVبينما الػ ػ  Phase Voltageيساوى  . 7.2 kVمع مبلحظة
أنؾ إذا أردت أف تحصؿ عمى الػ ػ  turns ratioفيجب أف تقسـ  69عمى  7.2وليس عمى . 12.47

منسوب الــــ ) ( Basic Impulse Insulation level ) ( BIL
تحدد قيمة (  ) BILقدرة العوازؿ داخؿ المحوؿ عمى تحمؿ االرتفاع المفاجئ في الجيد نتيجة لمصواعؽ أو أي مصدر داخمي
مف مصادر ارتفاع الجيد المفاجئ كقصر الدائرة و عمميات الفصؿ والتوصيؿ عمى المحوؿ .

معلومات الــ Vector Diagram
ىذه المعمومة يمكف أ ف تعطى بالرسـ ويمكف أيضا أف تكوف معطاة بالرموز وليس بالرسـ كأف يكتب مثبل أف ىذا المحوؿ
 Dy11 or YY3 or YY1إلخ .والرقـ  1أو  3أو  11إلخ يسمى رقـ المجموعة االتجاىية .ومنو نحدد الزاوية بيف جيد الخط
في جانب الجيد المنخفض وجيد الخط في جانب الجيد األعمى وىى المعروفة بزاوية طور

(  ) Phases shiftويحدد

مقدارىا بضرب (رقـ المجموعة االتجاىية) ×  ، 31حسب القواعد التى سبؽ شرحيا فى موضعيا بالكتاب.

رسومات الــ Connection Diagram
وىذه المعمومة ميمة جدا السيما إذا كاف المحوؿ بو  ، Tap Changerفبدونيا ال تستطيع تحديد التوصيمة المناسبة لمجيد

المطموب.
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قيمة الـــ Percentage Impedance Z%
وىى قيمة واحدة فى المحوالت الػ ػ  Two Windingsوتكوف محسوبة بناء عمى  MVA Baseتساوى ال ػ Power rated
لممحوؿ .أما إذا كاف المحوؿ بو  3-Windingsفستختمؼ  Zمف ممؼ ألخر كما فى المثاؿ.
مثاؿ :
ما معنى :

المثاؿ واضح فى كوف أف لدينا  Z%ليا قيـ مختمفة فى محوؿ لو  3 windingفالقيمة بيف األبتدائى والثانوى تساوى 16%
ومحسوبة عمى  MVA= 75بينما قيمة  Z%الموجودة بيف الػ ػ  HVوبيف ال ػ  Tertiary Windingتساوى  14%ومحسوبة
عمى  MVA= 26.250والثالثة الموجودة بيف الػ ػ  LVوبيف الممؼ الثالث قيمتيا  12%ومحسوبة عمى . MVA= 26.250

الوزن التقريبي :
ىذه المعمومة ميمة فى المحوالت الكبيرة لتقدير حجـ سيارة النقؿ التى ستنقمو مف مكاف آخر ،وتفيد أيضا فى معرفة وزف الزيت
األصمى .

معلومات الضغوط القصوى Pressures
لوحة البيانات تحتوى أيضا عمى معمومات حوؿ أقصى Positive Pressure

يتحممو ال ػ  Tankوأقصى negative

 Pressureيسمح بو أثناء عمؿ  Vacuum Fillingومعمومات حوؿ حجـ الزيت ومستواه عند  25درجة مئوية .
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امللحق الجانى

أهه أعنال الصيانة الدورية
فيما يمى بعض أىـ أعماؿ الصيانة فى النوعيف  ،وىى منقولة مف مطبوعات إدارات صيانة المحوالت:

وىذه تقتصر عمى تنظيؼ ومبلحظة األجزاء الخارجية التالية لممحوؿ وىي:
خمو عوازؿ مخارج التيار مف أضرار الكسر أو التشقؽ أو التصدع وازالة األتربة واألوساخ المتراكمة واستبداؿ غير
الصالح منيا.
تنظيؼ وضبط  Contactsالخاصة بالػمصيرات الضغط العالي واستبداؿ المعطوب منيا.

التأكد مف انعداـ رشح الزيت مف مناطؽ المحاـ والتأكد مف اإلحكاـ الجيد ليا.
التأكد مف عدـ ارتفاع درجة ح اررة الزيت عف المعدالت المسموح بيا.
التأكد مف سبلمة عمؿ مراوح التيوية ونظافة أنابيب التبريد والريدياتير.
يجب أف تكوف التيوية جيدة في المحوالت المركبة داخؿ غرؼ مسقوفة
يجب تسجيؿ الحمؿ بواسطة أجيزة القياس التابعة لممحوؿ
التأكد مف سبلمة عمؿ أجيزة الحماية واشارات التحذير وكذا اإلنارة الخارجية

يجب التأكد مف مطابقة مكونات المحوؿ وأداءه لممواصفات والخصائص المذكورة في كتيب الشركة المصنعة.

و تشمؿ األعماؿ التالية:
إخراج جسـ المحوؿ (القمب الحديدي) مف خزانو الرئيسي واجراء الفحوصات الكيربية عمي ممفات المحوؿ لمتأكد مف
مقدار المقاومة وقوة العزؿ وعدـ تواجد حاالت  Openكاممة أو ناقصة

عند إخراج الممفات مف القمب الحديدي يتطمب فؾ الصفائح الحديدية السميكونية وتنظيفيا والتأكد مف سبلمة عزليا
ومف ثـ تجميعيا وربطيا بإحكاـ
إعادة ربط التأريض بإحكاـ والتأكد مف استم ارريتو وتنظيؼ الدعامة األمامية لممحوؿ وربطيا بإحكاـ
تجفيؼ الممفات وتستبدؿ عوازليا التالفة وتنظؼ مف رواسب الزيت ويعاد تركيبيا
فؾ مفتاح تحويؿ الضغط وتنظيؼ ال ػ  Contactالخاصة بو
تنظيؼ نيايات الممفات واستبداؿ عوازليا التالفة والتأكد مف متانة لحاماتيا
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تنظيؼ الخزاف الرئيسي مف رواسب الزيت واعادة صب جدرانو الخارجية والداخمية بورؽ التنظيؼ الخاص والتأكد مف
عدـ تواجد لحامات رديئة والتأكد مف عمؿ عجبلت الخزاف واستبداؿ العزؿ المطاطي عمى حافة فوىتو العموية
تنظيؼ الغطاء العموي والخزاف المساعد مف الزيت والشوائب والتأكد مف سبلمة مبيف درجة الح اررة ومستوى الزيت.
فحص أجيزة الوقاية ومبلحظة مدى انتظاـ عمميا واستبداؿ األجزاء التالفة منيا

284

انمرجع في محوالت انقوى انكهربية – أ.د محمود جيالني

امللحق الجالح

االحتياطات الواجب مراعاتوا قبل وضع احملول
يف اخلدمة :

 مراجعة لوحة البيانات والتأكد مما يمي -: -1تطابؽ الجيود عمى لوحة بيانات المحوؿ وجيد الشبكة .
 -2التأكد مف وضع مغير الجيد عمى الوضع المبلئـ لجيد الشبكة.
 -3يجب أف تكوف قدرة المحوؿ اكبر مف قدرة الحمؿ بحيث تكوف قدرة الحمؿ≥ %85مف قدرة المحوؿ .
 الفحص الظاىري لممحوؿ والتأكد مما يمي -: -4عدـ وجود أي تسريب في الزيت مف جوانات الخزاف الرئيسي أو جوانات عوازؿ االختراؽ.
 -5التأكد مف نظافة عوازؿ المحوؿ( البوشينج ) وعدـ وجود أي كسر أو شروخ بيا .

 -6التأكد مف ارتفاع مستو الزيت في زجاجة البياف وأال يكوف اقؿ مف العبلمة السفمية في خزاف التمدد .
 -7التأكد مف صبلحية مادة السيميكاجؿ بحيث يكوف لونيا أزرؽ واذا تغير إلى األبيض أو الوردي فيمكف تجفيفيا في
فرف° 211ـ حتى تستعيد لونيا األزرؽ أو تغييرىا .
 -8التأكد مف صبلحية األجيزة الخاصة بالمحوؿ مثؿ البوخمز والترمومتر .
 -9اختبار المحوؿ والتأكد مف سبلمة مقاومة العزؿ ونسبة التحويؿ واستم اررية التوصيؿ وعزؿ الزيت .
 -11في حالة تركيب المحوؿ داخؿ غرفة يراعى أف تكوف غرفة المحوؿ مناسبة مع حجمو  ،ويجب وجود فتحتيف لمتيوية في
اتجاىيف متضاديف إحداىما قريبة مف األرض لدخوؿ اليواء البارد واألخرى في االتجاه المضاد أعمى المحوؿ لخروج اليواء ،
ويجب تغطية ىذه الفتحات بسمؾ شبؾ معدني .
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امللحق الرابع

قواعد األمان للعنل على ظبكات توزيع
الكورباء

 -1الفصؿ الكمى وأسبابو .
 عند إجراء الصيانة الجسيمة . عند إجراء صيانة طارئة لسكاكيف الدخوؿ والخروج . -2الفصؿ الجزئي وأسبابو .
 عند تغيير زيت المحوؿ نفسو. -عند تغيير مصيرات الجيد المتوسط لممحوؿ .

* عند الفصل الكلى :
فصؿ جميع مغذيات الجيد المنخفض بالكشؾ المراد العمؿ بو .
فصؿ جميع المغذيات التي يمكف أف تغذى منيا الكشؾ بالتيار مف جميع الجيات (محطة – محوالت – لوحة توزيع
– أكشاؾ أخري ) .مع فصؿ ووضع أرضى عمى الخط والتفريعة في حالة المحوالت المعمقة مع وضع لوحات تحذير

( ممنوع التوصيؿ – عماؿ قائموف بالعمؿ ).

التأكد مف عدـ وجود جيد باستخداـ مبيف الجيد عمى جميع أطراؼ السكاكيف الموصمة والمفتوحة (الربط ).
وضع أرضى عمى أطراؼ كاببلت الجيد المتوسط التي مف الممكف أف توصؿ التيار الكيربي إلى الكشؾ .
عند الفصؿ الجزئي

عند تغيير زيت المحول او صيانة المحول نفسه:
فصؿ جميع مغذيات الجيد المنخفض بالكشؾ المراد العمؿ بو .

فصؿ سكينة الجيد المتوسط لممحوؿ مف اليد المعزولة او استخداـ الخطاؼ المعزوؿ مع لبس جاونتى عازؿ .
عمؿ سور حوؿ األجزاء الحاممة لمتيار ووضع لوحات تحذير عمييا ( خطر ) إذا لـ يكف ىناؾ حاجز موجود .
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التأكد مف عدـ وجود جيد عمى أطراؼ المحوؿ ( دخوؿ – خروج ) باستخداـ مبيف الجيد .
وضع أرضى محمى .

عند تغيير مصهرات الجهد المتوسط للمحول .
عند تشعير الفيوزات مف الخارج .
وضع التشعيرة المقننة لمفيوزات مف الداخؿ .
التأكد مف عدـ وجود مادة السيميكا داخؿ الفيوز إلطفاء الش اررة وذلؾ عند تغيير التشعيرة.
عدـ تركيب تشعيرة عارية كفيوز داخؿ كابينة او حجرة المحوالت او بالسكاكيف المركبة عمى المحوالت المعمقة .
إعداد فيوزات وتشعيرات احتياطي مقننة حسب قدرة كؿ محوؿ .

التأكد مف عدـ وجود الجيد بالطرؽ اآلتية -:
( ا ) -استعماؿ مبيف جيد معتمد ومناسب لجيد المعدة  .ويجب عند استعماؿ مبيف الجيد اتباع اآلتي :
االطبلع عمى شيادة صبلحيتو والتأكد مف استمرار سريانيا .
أف يكوف جافاً ونظيفاً وأف يكوف دىاف الورنيش إف وجد سميما وليس بو أي خدش .
يجب أف يراعى عند مسؾ المبيف باليد عدـ تعدى العبلمة المحددة لذلؾ .

اختبار لمبتو وصوتو بالطريقة المقننة لممبيف .
إعادة اختبار لمباتو وصوتو بالطريقة المقننة لممبيف وفى حالة سقوطو أثناء العمؿ فيجب إعادة اختبار لمباتو وصوتو.
يحظر اختبار مبيف الجيد بتقريبو مف موصؿ حي  ،بؿ يجب اختبار مبيف الجيد بالطريقة المقننة طبقاً لتعميمات جية

الصنع .

( ب ) -تتبع الدوائر الرئيسية الناقمة لمتيار بالنظر والتأكد مف أف جميع السكاكيف المتصمة بمصادر التغذية مفصولة .
( جػ ) -باإلضافة إلى الطريقتيف السابقتيف يجب مبلحظة األتي -:

عدـ وجود أصوات الش اررة عند أطراؼ السكاكيف و عمى العوازؿ والموصبلت .
عدـ ظيور صوت أو ضوء تأيف اليواء ( كورونا ) حوؿ الموصبلت .
عدـ وجود صوت بالمحوالت وأف تكوف قراءة الفولتميتر عمى الصفر.
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ا  -بعد التأكد مف عدـ وجود الجيد يتـ وضع األرضي الرئيسي عمى الثبلثة أوجو لؤلجزاء الناقمة لمتيار التي تـ فصميا ومف
جميع الجيات التي يمكف عف طريقيا وصوؿ الجيد إلييا وذلؾ بتعميمات مف ميندس التحكـ المتخصص أو المشرؼ عمى
العمؿ  .ويجب تأريض الثبلثة أوجو حتى لو كف العمؿ عمى وجو واحد .
ب – يتـ عمؿ أرضى إضافي قبؿ وبعد مكاف العمؿ .
ويجب أف تتوافر الشروط اآلتية في األرضي اإلضافي -:
أال يقؿ مقطع موصبلت األرضي عف 35مـ 2نحاس مف السمؾ الشعر .
أف يتـ تثبيت كبلمبات وصبلت األرضي بواسطة مواسير وأال يقؿ مقطع التبلمس عف مقطع السمؾ المستخدـ .
يجب أف يتـ فحص موصبلت األرضي اإلضافي والكممبات الخاصة بو قبؿ كؿ استعماؿ ودوريا كؿ ثبلث شيور .
يجب ترقيـ مجموعات األرضي اإلضافية الموجودة في كؿ موقع مع ترقيـ أماكف معظميا .
يجب قياس مقاومة شبكة األرضي العمومية لممعدة ( كشؾ /لوحة توزيع ) ...كؿ عاـ في األماكف المحددة لذلؾ
والتأكد مف وجود اتصاؿ جميع األجزاء المؤرضة بيذه الشبكة العمومية .

يجب اتباع الخطوات اآلتية في وضع ورفع األرضي :
( ا ) يجب تفريغ الشحنة الكيربية المحتمؿ أف تكوف بالمعدة قبؿ وضع األرضي وأف يتـ وضع األرضي بمعرفة شخصيف

أحدىما مف الفئة الرابعة واآلخر مف الفئة الثالثة في األمف الصناعي عمى األقؿ .ويجب أف يكوف مسئوؿ التشغيؿ او منفذ
العمؿ أحد الشخصيف القائميف بوضع األرضي .
( ب ) في حالة وضع األرضي اإلضافي يجب اتباع الخطوات اآلتية -:
تنظيؼ مكاف تثبيت كممبات األرضي بشبكة األرضي .
فحص موصبلت األرضي .
تثبيت موصبلت كممبات األرضي بشبكة األرضي تثبيتا جيدًا بواسطة مسامير .

يتـ التأكد مف عدـ وجود الجيد بواسطة مبيف الجيد ويتـ عمؿ أرضي مؤقت باستخداـ برش (عصا عازلة ) ويشترط
أف يكوف السمؾ المتصؿ بالبرش معزوال بمادة شفافة لمتأكد مف سبلمتو وأف يستخدـ القفاز العازؿ عند مسؾ البرش .

يتـ ربط األطراؼ األخرى لمجموعة األرضي اإلضافي واحد بعد األخر جية الموصبلت.
عمؿ سور حوؿ مكاف العمؿ وتعميؽ الفتات التنبيو والتحذير .
( حػ ) يتـ رفع األرضي اإلضافي بالطريقة اآلتية :
يتـ رفع كممبات األرضي اإلضافي الموصمة بالموصبلت باستخداـ العصا العازلة .
يتـ فؾ ورفع كممبات موصبلت األرضي اإلضافي الموصمة بشبكة األرضي .
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