
  الكهربية نقل وتوزيع الطاقة

 أو الخطوط الهوائية  الكهربية الكابالت المحطات بواسطة بين  الكهربية يتم نقل وتوزيع الطاقة
  اقتصادية وفنية عديدة عواملليكون وفقا  الهوائية األرضية والخطوط الكابالت واالختيار بين 

االقتصادية فان  هذة العوامل إليباإلضافة  تركيبالتكلفة  -تكلفة العازل -تكلفة الموصل مثال
لمسافات طويلة حيث انه  و اليةعالجهود ال دلنقل القدرة عن الكابالت هناك عامل يحد من استخدام

كبيرا جدا  ويكون تيار الشحن للكبل للكابل اكبر من المحاثة في حالة الكابل تكون القيمة السعوية
لمسافات طويلة علي  مما يسبب ارتفاعا كبيرا في الجهد ولذلك فانة لنقل كمية كبيرة من القدرة

علي  الكابالت تتميز .الخطوط الهوائية وانما تستخدم الكابالت جهود عالية ال يمكن استخدام
بالكوارث الطبيعية  الخطوط الهوائية بانها أكثر أمانا لألفراد وأقل عرضة للحوادث وأقل تأثيرا

أساسيا أو عندما يكون النقل  ذلك فهي تستخدم عندما يكون األمان مطلباوالعوامل البيئية ول
 الفارق الجوهري بين الخطوط الهوائية والكابالت هو ان .:بخطوط هوائية غير مأمون 

 الموصالت المستخدمة في الخطوط الهوائية تكون موصالت مكشوفة أي غير معزولة ويتم
 فاصلة ثابتة بين الموصالت بعضها البعض وبين تثبيتها علي أبراج للمحافظة علي مسافات

بأكملها بمادة  تكون مغطاة الكابالت الموصل واألرض في حين ان الموصالت المستخدمة في
ويتم  –منظومة القوي  عند النهايات حيث التوصيالت بباقي أجزاء بالطبع ما عدا –عازلة 

ل المباشر في األرض أو داخل مواسير مدفونة في األرض أو خال أما بالدفن الكابالت تمديد هذة
  مهيأة خصيصا لهذا الغرض أو يتم تمديدها محمولة علي حوامل ممرات تحت سطح األرض

لهوائية حيث ان أكثر أمانا من الخطوط ا بهذه الطريقة الكابالت وتكون مفتوحة أو مغلقة
والحيوانات الصغيرة أو األجسام المعدنية مع  احتماالت تالمس األفراد أو الطيور والزواحف

جدا مما يحافظ علي سالمة األشخاص وأيضا تقليل  الموصالت الحاملة للجهد الكهربي ضئيلة
الكابل أكثر أمانا من الخط الهوائي وهذة هي أهم  لألخطاء أي ان الكابالت فرص تعرض

 .الهوائية النقل علي خطوط الكابالت مميزات
 

 المواد الموصله للكهرباء

 :وهما يوجد لكل مادة في الطبيعة  خاصيتين 

 ( The Conductivity )خاصية التوصيل  -1

 هي مقياس لقدرة المادة على توصيل التيار الكهربي

 ( The Resistivity )خاصية اإلعاقة أو المقاومة  -2

 لكهربي فيهاهي مقياس لقدرة المادة على إعاقة مرور التيار ا

 

 
 :المادة الموصلة  -1

 مثل  النحاس و الذهب .لها خاصية التوصيلية أعلى من خاصية المقاومة أو اإلعاقة بكثير 
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 :   المادة العازلة -2

 مثل  الخشب و السيراميك والورق .لها خاصية اإلعاقة  أعلى من خاصية التوصيلية بكثير 

 : المادة شبة الموصلة -3

أي ال نستطيع ان نقول عنها انها موصل , لتوصيلية مساوية تقريبا لخاصية اإلعاقة لها خاصية ا 

 جيد وال عازل جيد مثل   السيليكون و الجرمانيوم 

ويعطي مادة أخرى خاصية العزل الجيد , ما الذي يعطي مادة ما خاصية التوصيل الجيد للكهرباء 

 للكهرباء؟

وتلك الذرات تحتوي على , رات المكونة لجزيئاتها ان أي مادة تحتوي على عدد  كبير من الذ

تلك االلكترونات الموجودة في المدار الخارجي , عدد من االلكترونات في مدارها الخارجي 

ذرة  إلينظرا لسهولة طردها من مدارها وجعلها تنتقل بسهولة , " االلكترونات الحرة" تسمى 

 مرور االلكترونات بالتيار الكهربي تسمى عملية , وهكذا , ذرة أخرى  إليثم , أخرى 

 المادة التي تحتوي على عدد كبير من االلكترونات الحره  تصبح  جيدة التوصيل للكهرباء  -1

 المادة التي تحتوي على عدد قليل من االلكترونات الحره تصبح  رديئة التوصيل للكهرباء  -2

 

 الهوائيةالخطوط 

Overhead Lines 
 

 إليالتوليد  الشريان الرئيسي لنقل القدرة الكهربائية من مراكزهي  لهوائيةا تعتبر خطوط النقل

كافة الظروف والتغيرات التي قد  لذلك يجب ان يكون خط النقل قادر على تحمل محطات التوزيع

 تطرأ عليه كالتغيرات أثناء األعطال

 
 



 : إليللطول  وفقا الهوائية  الخطوط تصنيف

  :الخطوط القصيرة -1

  كيلو متر 08وهي الخطوط التي ال يزيد طولها عن 

  :الخطوط المتوسطة -2

ة لها أما وتكون الدارة المكافئ  كيلو متر 208 إلي  08و هي الخطوط التي يتراوح طولها من

 . π أو شكل T شكل

   :الخطوط الطويلة -3

  كيلو متر 208و هي الخطوط التي يزيد طولها عن 

 وفقا إلي القدرة تصنيف الخطوط الهوائية

 م ف ا 158م ف ا حتى   38ك ف بقدرة  من  132يتم التغذية بجهد   -1

 م ف ا  388 إليم ف ا  أمبير  158ك ف بقدرة أعلى من  228يتم التغذية بجهد  -2

 م ف ا  1888قدرة  إليم ف ا أمبير  388ك ف بقدرة أعلى من  088يتم التغذية بجهد   -3

 

 والمتوسط  العاليللجهد  الهوائيةت الشبكة امكون

 األرضي -مانعة الصواعق   -السكاكين الهوائية  -الموصالت   -ات  دالشدا -العوازل -األبراج  

  االبراج -1

بين تلك  ة حديديه باشكال مختلف تعمل على حمل االسلك الهوائية  وتكونوهي عبارة عن أعمد

 تصميم مختلفة لالبراج الهوائية وويوجد  االبراج مسافات تعتمد علي قيمة الجهد ونوع الموصل 

الشكل القادم يوضح تصميم االبراج وفقا لقيمة الجهد المستخدم في شبكات الجهد العالي بداية من 

 ك ف 088ك ف حتي  66

 
 تصميم البرج



ان تصميم خطوط نقل القدرة الكهربائية يتطلب دراستها من جوانب عديدة وتحت تاثير تغيرات 

اخية المختلفة من حيث درجة حرارة الجو وسرعة الرياح وسقوط الثلوج ووجود نالظروف الم

والتي  العواصف والصواعق وطبيعة التربة في المنطقة وغيرها من االمور مثل طبيعة االرض

تؤثر بهذا الشكل او ذاك سواء من الناحية الكهربائية او الميكانيكية على خطوط نقل القدرة 

الكهربائية ، طبعا يتم دراسة تصاميم نقل القدرة الكهربائية على ضوء العوامل المذكورة وعلى 

مشاكل فنية اساس تشييد خط نقل بدرجة اكبر ما يمكن من الكفاءة في النقل دون ان تحدث فيه اية 

 وبكلفة اقتصادية مقبولة  

 طول البرج -1

اخر نقطة براس المسافة المحصورة من  هو قيمة ارتفاع البرج حيث يمثل يعني بطول البرج

  هيعليه يكون الطول التصميمي بالنسبة الى ابراج التعليق  و ومستوى سطح االرض  البرج 

موصل الحامل للتيار مع العازل المعلق المحصور بين مستوى االرض ونقطة تماس الالمسافة 

اما بالنسبة الى ابراج الشد والزوايا فيكون الطول التصميمي للبرج هو   على نهاية اذرع البرج

الطول المحصور بين مستوى االرض وذراع البرج الن نقطة التماس للموصل الحامل للتيار مع 

 الشكل القادم يكون طول البرج هو الشد حيث من خالل نهاية العازل تكون بمستوى ذراع برج

 h1 +h2 +h3 +h4=  طول البرج الهوائي

 
   

 حيث يتم تحديد مسافة االمان من خالل العالقة االتية

 
 من العالقة االتية kثم يتم تحديد القيمة 

 
 والجدول القادم يوضح قيمة االمان 



 

 دالت وهي مثاللكي يتم  تحديد المسافة بين الموصالت يوجد عديد من المعا 

 

 

 

 

 

 

 تحديد عرض البرج

عرض البرج يمثل المسافة بين مركز الثقل للرجل التي بالزاوية وبين الرجل المجاورة لها 

 بالزاوية

 

 في حالة الموصالت مركبة علي التوازي يتم حسابها كاالتي

 

 

 تحديد قيمة الترخيم



 

 

 تحديد نوع الموصل

وايضا التيار الكهربائي  ةة الميكانكية المؤثرة عليود من تحديد القلكي يتم تحديد نوع الموصل فالب

 قوة ضغطبقوة شد وايضا بالموصل  عن طريق تعرض  القوي الميكانكيةلذلك  توجد  المار بة

 قيمة التيار المار بالموصلفي   القوي الكهربائيةاما 

 
 قيمة تيار القصر -2

 
 ( الكورونا )حساب الفقد  -3

 

 حساب سلك التاريض 

األعمدة أو  أهمية تأريض األبراج في الوقاية من الصواعق بسبب ارتفاع هذه األبراج أو كمنت

 ـ:الهوائية  أي معدن مرتفع وهناك طريقتان رئيسيتان لتأريض خطوط النقل



 .ـــ مد خط أو خطين هوائيين خاصين بالتاريض 1

 .برج على حدا ـــ تأريض كل 2

اال انه في الغالب في الغالب يتم مد خط للتاريض في معظم خطوط النقل ، ويتم تأريض األبراج  

التي تحمل سلك تأريض بوصل سلك التأريض مع رأس البرج بوساطة مرابط خاصة ، وبالتالي 

للوصل بين سلك التأريض الهوائي ونظام التأريض عن طريق   يستخدم جسم البرج نفسه 

تأريض ارجل البرج بواسطة شريط تأريض ويتم وصله مع زاوية رجل البرج باستخدام البراغي 

يوضع السلك االرضي على قمة ويتم  ومن ثم يتم مد الشريط في األرض حول قاعدة البرج

االبراج لخطوط نقل الطاقة يوضع خط االرضى أعلى االبراج الكهربيه وذلك لحمايه االبراج من 

يسبب  بيه الناتجه اثناء البرق والرعد حيث يتولد منها فولت عالى جدا يمكن انالكهر الصواعق

 احتراق االبراج

 

 

 

 
 اوم الي سبب 28اوم وال  تزيد عن  18تكون  سلك تاريضحيث نجد ان مقاومة 

 انواع وسائل حمل الموصالت الهوائية

 اوال االبراج الهوائية



 عنالمسافة بين البرجين حيث تزيد ك ف  66اكبر من  للجهود يفضل استخدام االبراج  الحديدية

ينة حيث تستخدم في محطات النقل بين الجهود خارج المديكثر استخدام تلك االبراج متر و188

 حمل االسالك الهوائية  العالية والهدف من تلك االبراج هي

 مكونات ابراج الصلب

 ائيةالشكل القادم يوضح صورة مبسطة من مكونات االبراج الهو

 
 جسم البرج  -1

 حامل العوازل   – قمة البرج -(  cage)وسط البرج  -جسم البرج السفلي  

 ( Insulator ) العازل سلسلة -2

  الموصالت -3

 ومانع االهتزاز Spacer الموصالت بين االمان فاصل -3

 Steel wire or OPGW wire البرج أعلي في األرضي سلك -0

 الكهربي الصعق مخاطر من وتحذر الخط يةهو توضح تعريفية لوحة -5

 

 المسافة بين االبراج وبعضها 

 كلفة الخطتبعد تقدير وإجراء حسابات  (Span) تحديد المسافة بين ابراج الجهد العالي تعتمد

 كلفة للخط او االكثر اقتصادية هي المسافة التي يجب اعتمادهاتوالمسافة التي تعطي أقل  الهوائي

 سينشأ في ارض عادية( مفرد او مزدوج)ابات لكل كيلومتر باعتبار ان الخط الحس وتجري هذه



قوة شد  ومنبسطة ذات تربة عادية انطالقاً من بعض المعطيات التي تكتسب بالخبرة ، مثل

درجة حرارة لها،  الموصالت في ادنى درجة حرارة لها، و تدلي هذه الموصالت في اعلى

التي تكون طويلة كلما ارتفع جهد الخط،  ل التعليقوارتفاع االبراج وطول سالسل عواز

وعادة تجري الحسابات اعتبارا  القواعد الخرسانية لالبراج، والتأريض  باالضافة لحجم وتكاليف

وتكون تكاليف الخط اكثر  كلفةتمتر  وتعتمد المسافة االقل  588متر مثالً حتى  100 من فتحة

ويمكن اجراء هذه الحسابات  االكبرمن المسافة النتيجة عند المسافات االقل وكذلك عند المسافات

 عن طريق برنامج كمبيوتر للحصول على النتائج بسرعة

 الجهد مسافة بين األبراج بالمتر

ك ف 66 240-250-275  

ك ف 231 315-325-335  

ك ف 112 315-325-335  

ك ف 022 315-325-335  

 

 اشكال وانواع ابراج الصلب

 ((Suspension Towersق ابراج التعلي - 1

كان الخط على استقامه  إذاوتستخدم هذة االبراج الموصالت  حملستخدم لت هي تلك االبراج التي

وغالبية األبراج الموجودة في مسار الخط تكون من هذا النوع ، وال يبذل هذا البرج أي شد واحدة 

ويثبت هذا العازل  موصل  عازل واحد لكل حيث يوجدعلي الموصل فهو بمثابة نقطة تعليق فقط 

 (S)بالحرف  ذا البرج ويرمز لهرأسياً ألسفل ويكون السلك معلقاً في أسفل العازل في وضع 

وتكون هذة االبراج ذات اطوال  (متر358-متر325)المسافة بين البرجين تتراوح من     وتكون

 .من ابراج الخط%( 08)مختلفة حسب متطلبات التصميم وهي تشكل عادة بحدود 

 

 
 

 

 (  (Tension angle terminal Towers) ابراج البداية والنهاية)ابراج الشد  - 2



 
ه ويكون معرضاً للشد من ناحية واحدة وهذا النوع من األبراج يوجد في بداية الخط وفي نهايت

 .ويلزم أخذ هذا الشد في االعتبار عند تصميم وتثبيت البرج

ويمكن تمييز هذا البرج بوجود عازلين عند كل نقطة تثبيت حيث يكون الموصل بينه وبين البرج 

ل الثانى الذي يسبقه مربوطاً بأحد العازلين والموصل بينه وبين البرج الذي يليه مربوطاً بالعاز

ويتم تركيب هذا النواع من االبراج بعد عدد من أبراج التعليق غالبا كل عشرة أبراج في المتوسط 

كانت جميع  إذاالنه . وذلك لتفادي سقوط السلك من علي األبراج بسبب حدوث قطع فيه  –

األبراج علي مسار الخط أبراج تعليق وحدث قطع في الموصل فان الموصل سيسقط من علي 

يع االبراج وسيلزم أعادة تركيب الموصالت علي األبراج وما يلزم ذلك من وقت ومجهود جم

ويكون هذا . ولكن في وجود أبراج الشد الذي حدث بينهما القطع في الموصل . كبير وتكلفة عالية 

وال ننسى أيضا ان تلك االبراج تركب في بداية أو . البرج معرضاً لشد متساو من كلتا جهتيه 

 هاكما يجب ان وزن الموصالت وأيضا تتحملحيث انها تتحمل قوى الشد األفقية  الخط نهاية

تتحمل قوى الشد في حالة قطع موصلين مرة واحدة في جهة واحدة لدائرة واحدة وتكون المسافة 

 3كم و 2وط الجهد المتوسط وتتراوح بين طكم لخ 1.5 إليكم 1 بين كل برجي شد تتراوح من

 . لعاليكم لخطوط الجهد ا

 (  (angle Towersابراج الزوايا  - 3

وهي األبراج التي يتم تركيبها في المواقع التي ينحرف فيها المسار عن استقامته بزاوية أكبر من 

درجات وتتحمل هذة األعمدة القوى المؤثرة عليها رأسياً الناتجة من أوزان الموصالت وكذلك  5

وصالت عليها في اتجاه منتصف الزاوية الداخلية وهذا القوى األفقية الناتجة من مركبة شد الم

الطراز من األبراج والتي يركب عليها دائرتين يجب ان تتحمل على األقل القوى الناتجة من قطع 

 .مو صلين فجأة من دائرة واحدة

 30اج الزاوية ويكون ذلك تبعاً لزاوية تغيير المسار وتسمى برج زاويةروهناك عدة انواع من اب

 .تبعاً لزاوية انحراف المسار 90أو برج زاوية  60رج زاوية أو ب



 
 (Crossing Towers) ابراج العبور -4

هذة االبراج في حقيقتها ابراج تعليق ذات أرتفاع تصميمي كبير تستعمل الغراض عبور االنةر 

ن والوديان العريضة والعميقة أو عبور طرق المرور السريع وخطوط السكك الحديثة وغيرها م

 .الحواجز والمنشات التي يتطلب عبورها تحقيق سماحات كهربائية افقية كبيرة

 (Anchor Tower)االبراج المساعدة    - 5

اساس تحملها لقوى الرفع  هذة االبراج في حقيقتها هي ابراج شد وزاوية ولكنها مصممة على

يب هذة االبراج عن الناتجة بسبب االختالف الكبير في مناس(  (Up-Lift Forcesنحو االعلى

 .مناسيب ابراج العبور التي تسبقها وتليها

 emargancy towerابراج الطوارى  - 6

مكان فيتم تركيب برج طوارى وتنقل  إليتستخدم هذة االبراج عن تحويل أو ازحه برج من مكان 

 أخرى اليه االسلك حتى االنتهاء من تعديل البرج الجديد أو تحويل مكانة ثم ترجع االسلك مرة

 
 



 

 

Minimum Ground Clearance: 

 البعد عن االرض الجهد

ك ف 66  5.5 

ك ف 231  6.1 

ك ف 112  7.0 

ك ف 022  8.0 

ك ف 022  12.4 

 قواعد تثبيت البرج   

 لكي يتم تصميم قواعد االبراج يكون وفقا التجاة الرياح كما نوضح من خالل الشكل القادم

 

 

 :األعمدة -ثانيا 

م بنفس وظيفة االبراج ولكنها عند جهود أقل وتعمل على حمل االسلك ويوجد منها وهي تقو 

 أيضا  مختلفة نوعين وهما االعمدة الحديدية واالعمدة الخشبية  وتاخذ اشكال

 Wooden Poles: األعمدة الخشبية  - 1



مل هذة األعمدة تستعمل في خطوط األمداد المحدودة ذات الضغوط المنخفضة وهي عادة تستع

 33ك ف أي تعمل بداية من الجهد    66وعادتا نستخدمها في الجهود  أقل من  ألغراض التوزيع

 متر 13 إليمتر  9فولت وتكون طول األعمدة  ما بين  015 -ك ف   11 –ك ف 

 متر 58 إليمتر  38هي من  فولت 015تكون مسافة بين األعمدة في الجهد المنخفض  

 متر 08 إليمتر  58ك ف هي من  33لجهد المتوسط تكون مسافة بين األعمدة في ا

 متر 188متر الى 58هي من  ك ف 33تكون مسافة بين األعمدة في الجهد المتوسط 

ويجب ان يكون العامود مستقيم . هي تمتاز بالرخص وتستعمل معه انواع خاصة من العوازل 

  هافي قصر عمرتماما وقوى وعيوب هذة األعمدة في قابليتها للتعفن وهذا ما يسبب 

 
 Steel Tebular Poles: ية المجوفة انأعمدة الصلب األسطو – 2

استبدلت األعمدة الخشبية بأعمدة صلب أسطوانية مجوفة وهذة األعمدة أكثر قوة من األعمدة 

الخشبية وهذا يساعد على إمكانية توسيع المسافة بين األعمدة ولزيادة عمرها يجب تنكيلها أو 

 ، ولتأمين استعمالها يجب توصيلها باألرضي عن طريق أسالك صلب  طالئها بانتظام

 
  Reinforced Concrete Poles:المسلحة  الخرسانةأعمدة  – 3

في العصر الحالى األعمدة الخرسانية المسلحة تحتل محل األعمدة الخشبية وأعمدة الصلب 

ومثل هذة . ظر عند النظر إليها المجوفة وهذا بجانب انها جميلة المن( األسطوانية ) االنبوبية 

األعمدة ثقيلة الوزن وهذا ما يجعل ثمن نقلها غالباً ولكن الن صيانتها ال تكلف شيئا وانها أقوى 

 . ميكانيكيا بدرجة كبيرة وطويلة العمر في الخدمة

 
 



 ك ف من حيث الوظيفة 11المستخدمة في شبكة الجهد المتوسط  األعمدة انواع

 (عمود شد)الهوائي  خطال نهايةاو  بدايةعمود  -1

 نوعين وهما دويوج تصمم تلك األعمدة على انها أعمدة شد من جانب واحد

 عمود بداية الخط -

ضغط متوسط   كابلوهي أعمدة تكون في أول الخط وتكون متصله بالوحدة الحلقية من خالل  

 :د على اآلتيويحتوى عمود الش وتصمم تلك األعمدة على انها أعمدة شد من جانب واحد

 عازل مسمار1عدد  -ساند  2عدد-متر 1.0كمرة  1عدد -عازل قرص جهد متوسط  3عدد 

 عمود نهاية الخط -

 الخط وتصمم تلك األعمدة على انها أعمدة شد من جانب واحد نهايةوهي أعمدة تكون في 

 :اآلتي علي نفس مكونات عمود بداية الخط حيث يتكون من ويحتوى عمود الشد

 عازل مسمار1عدد  -ساند  2عدد-متر 1.0كمرة  1عدد -عازل قرص جهد متوسط  3عدد 

 

 

 

 (تعليقالعمود )  اعمدة الوسط-2

يستخدم حيث تكون قوة شد الموصالت متساوية علي جانبي العمود أوحيثما ال يكون هناك تغير  

متر و  1.5 كمرة بطول  1عازل مسمار جهد متوسط و عدد   3ويتكون من عدد   في اتجاه الخط

 ساند   2عدد

  

 
 

 أعمدة الزوايا  -3



عمود زاوية  -عمود زاوية كبيرة  ثالثة انواع إليوتقسم  هةتستخدم حيث يغير الخط اتجا

عازل قرص جهد متوسط وعدد   6شداد وعدد   2وتتكون من عدد عمود زاوية خفيفة  - متوسطة

 عازل مسمار 1متر وعدد 1.0كمرة  بطول  21أو 

 

 
 

 مود التفرعع -5

  درجة 98وهي أعمدة تستخدم في التفريعات الفرعيه لتغيير مسار الخط بزوايا  تصل إلي 

 
 عمود حامل المحول المعلق 

عندما نريد تغذية منطقه تمر من خالل خطوط هوائيه فيتم تركيب محول توزيع معلق ويركب 

بط المحول بالخط الهوائى وذلك لتغذية المنطقه حيث يتم ر H على عمودين مكونين شكل حرف 

 من خالل فيوز 



 
 

 الكهربائيةوازل الع -2

عالية من العزل الكهربائي   لما تتميز من قوةمن مادة الصيني  اغلب العوازل الكهربائيةتصنع 

التمتص الرطوبة من الجو  والصيني عبارة عن منتج سيراميكي مادة  والسبب في ذلك انها

ن انواع خاصة من الطفلة تمزج مع مواد خاملة مثل حجر الصوان التركيب األساسية له تتكون م

والسليكا وفوسفات الكالسيوم والكوارتز بنسب خاصة وتعامل كيمائياً وتمزج جيداً في ( فلسيار)

خالياً تماماً من أي ثقوب كما ان سطحها  زلدرجات الحرارة العالية ويجب ان يكون جسم العا

 .من أي خدوش ومغطاة بمادة الجليز الملون ويفضل اللون البني يجب ان تكون ملساء جداً خالية

ويوجد أيضا انواع أخرى تصنع من الزجاج المعالج كيميائيا أو الخزف والغرض من استخدام 

عزل الموصالت عن جسم العمود وذلك لمنع حدوث قصر بين الموصالت العوازل انها تقوم ب

 جسم العمود وبعضها وكذللك بين الموصالت و

 العوازل  انواع

 Pin Type Insulatorالعازل ذو الساق  -عازل المسمار -1

ك ف  ودائما يركب في أعمدة الوسط أي   33هو عازل يستخدم في خطوط الجهد المتوسط جهد 

أعمدة التعليق  ويتكون عازل المسمار من  مادة البورسليين أو الخزف ثم تطلى هذة األقراص 

معة تجعل سطح العازل أملس تماما بحيث ال يوجد به أي شروخ أو بطالء العازل وهي مادة ال

نقر لمنع حدوث تيار تسرب وكذلك منع تسرب بخار الماء الموجود بالجو داخل العازل  ويوجد 

داخل العازل قالووظ يستخدم لربط العازل بالحامل وكذلك يوجد تجويف علوي يستخدم لحمل 

ربط الموصل بالعازل بالتجويف الموجود بين طبقات الموصل علية أثناء الشد فقط كما يتم 

ويركب العازل تركيبا جزئيا على الدعامة الحاملة بواسطة مسمار يدخل في العازل إلى العازل  

 .أعلى



   

  Suspension Type Insulator (عازل القرص)العازل المعلق -2
اية والنهاية بشبكه الجهد المتوسط وهذا النوع من العوازل يستخدم في ابراج الشد والزوايا والبد

يلية قرص العازل من    Soketوالعالى ويتكون عازل القرص من جزء معدنى علوى  

 البروسليين ويوجد من أسفل حلق حيث يشكل السلسه كما توضحها الصورة القادمه 

 

   

 

 

 الجهد  عدد االقراص عدد السالسل

ك ف 22 1-2 1-2  

ك ف 33 3 3  

ك ف 66 6 5  

ك ف 231 10 9  

ك ف 112 15 14  

23 2 X 23 022 ك ف  

 



 
 

  Strain Type Insulatorعازل اإلجهاد  -3

مع سلك  التي تركب عادة  عازل الشدادة أو البيضة ويطلق علية اسم أحد انواع العازل هو 

توى أمتار من مس 3عند إرتفاع  يبةتركويتم  لتجنب سريان أي تسريب للتيار إلى األرض الشداد 

 سطح األرض

 

 

 Post Insulator  line طولي او الخطيالعازل ال -4

ك  ف ويستعمل منه النوع األملس داخل  11يستعمل هذا النوع لحمل موصالت الضغوط حتى 

 محطات التوزيع



 

 

 ك ف 11و  33جدول يوضح موصفات عوازل 

 

 KV 11 KV 33 الجهد

Visible discharge voltage 27 KV rms. 9 KV rms. 

Wet power frequency one minute withstand 

voltage 

75 KV rms. 35 KV rms. 

Power frequency puncture voltage 180KV rms. 105 KV rms. 

Impulse withstand voltage peak 170KV peak 75 KV peak 

Creepage distance 840 mm 320 mm 

Protected creepage distance  420 mm -- 

Minimum failing load up to conductor size 

100 mm
2
 

10 KN  

 

  -: للعازل   الكهربائييار نهاال -1
 يحدث األنهيار الكهربائي للعازل بسبب الوميض العابر نتيجة عدم نظافة العازل أو ثقب أو خدش 

  -:ة العازل انمت
هو القـدرة على تحمل االجهاذات الواقعة علية نتيجة شد الموصل أثناء التركيب وكذلك وزن 

 . الموصل و تأثير الرياح الواقعة علية

 الشروط الواجب مرعتها قبل تركيب العازل 

 أختبار جهد العازل  -1

 فحص العازل بدقة والتأكد من عد وجود تشققات أو شروخ  -2

 التأكد من عدم وجود انحناء بالحامل قبل التركيب  -3

 تنظيف الحامل من االتربة أو من أي دهانات أو طين أو أسمنت  -0

 زراع حامل العوازل

عن قضيب من الحديد يركب على العمود بوضع افقى حيث تركب عليه العوازل  وهو عبارة 

وياخذ اشكال متعدده في التركيب منها في وضع افقى ومنها في وضع مائل بزاويه ومنها زراع 



جانب  ويكون بطول  إليمفرد أي زراع واحد أو أحيانا زراعين احدهما فوق اآلخر أو جانب 

متر  2 إليسنتيمتر  08متر و 1ك ف يكون طوله هو من  11جهد نوع الجهد فمثال  إليوفقا 

 متروالصور التاليه توضح ذلك  0 إليمتر  3ك ف يكون طوله من  33سنتميتر أما في حالة  08و

 
 طرق ربط االسلك الهوائية بالعوازل  

 
 كيفية اختيار العوازل

الطبيعة حيث توجد أماكن ملوثة  ونظراً النة يتم تركيب الخطوط الهوائية في مواقع مختلفة من 

مثل األماكن القريبة من المناطق الصناعية  فانة يلزم في هذة الحالة استخدام عازالت من النوع 

وإذا كانت قريبة من البحر مع وجود مصانع تلوث الجوبدخانها   Fog Typeالذي يقاوم الضباب 

مالح والكيماويات المختلفة واألدخنة فانة يتم استخدام نوع يقاوم هذا المزيج من الرطوبة واأل

وفى المناطق الملوثة باألتربة واألمالح فيتم اختيار عازالت ذات مسار .  smog Typeويسمى  

ف  مع مالحظة انه في المناطق ذات طبيعة ملوثة بدرجة .ك/سم  4-3.5تسرب كبير نسبياً من 

حرم  محطات المحوالت بطبقة  عالية جدا فانة يتم تغطية العازالت خصوصاً الواقعة بداخل

رقيقة من شحم السليكيون جليز الذي يتميز بعدم تراكم األتربة واألدخنة والرطوبة عليه مما يطيل 

ونظراً الن منحنى توزيع الجهد على العازالت اليكون بالتساوي .الفترة الالزمة لنظافة العازالت 

من الموصل ويقل كلما بعد منه فانة  على كل عازل حيث يكون الجهد أكبر على العازل القريب

يتم اختيار عدد أكبرمن العدد الالزم حسابياً لعزل الجهد للحماية من حدوث قصر في حالة كسر 

 .أو شرخ إحدى عازالت السلسلة



 
 

 اختبارات العوازل الكهربائية

 اختبار الصواعق -1

 

A-  power frequency dry flash over 

حتي يتاين الهواء المحيط بالعازل  دقيقة 1لمدة  بين العازل ثم يزيد الجهديتم استخدام جهد بين قط

 وينكسر 

 
B- power frequency wet flash over 

الي  9888مقاومتة  ما بين  يتم استخدام جهد بين قطبين العازل ثم يزيد الجهد مع رش ماء

مم لكل  5.0ال يزيد عن درجة بشرط ان يكون سقوط الماء  05علي العازل بزاوية  اوم 11888

 ثانية  38دقيقة وذلك لمدة 

 



C-  flash over impulse 

كيلو امبير  58اوم وكانت قيمة جهد تفريغ الصاعقة هي  18فمثال لو كان مقاومة الخط الهوائي 

 من العالقة االتية I SO Iفيتم حساب قيمة 

Impulse strength of inslation = √2 *50000 *10 = 700 kv 

 

 
 

 
 

 كف 132بداية من الجهد   0من خالل الجدول السابق نجد ان عدد االقراص يزيد بمقدار  

 

 

 



 اختبار ثقب الجهد -2

عالي  ثم يزيد الجهد تدريجيا حيث يحدث ثقب بالعازل ويتم استخدام جهد العالي يتم  تغذية بالجهد

 تشغيلمن جهد ال% 38اعلي من   بنسبة 

 كيةاختبار القوي الميكان -3

يستخدم هذا االختبار علي عوازل المسمار لتاكد من ان العازل قادر علي حمل الموصل ويتم ذلك 

 وتكون قوة العازل بالنيوتن من حمل الموصل علي العازل لمدة دقيقة واحدة% 258باضافة 

 اختبار القوي الكهربائية -4

من حمل الموصل علي % 258يستخدم هذا االختبار في عوازل التعليق حيث يتم ذلك باضافة 

 من جهد الصواعق% 55العازل لمدة دقيقة واحدة ثم يتم استخدام 

 اختبار نعومة الملمس -5

من محلول فوكسين  تحت ضغط %  1يتم اخذ عينة من العازل ثم كسرها ووضعها في نسبة 

 بك جرام لكل سم مربع لمدة ساعة ثم اخراج العينة ومالحظة عدم وجود اة خدوش او ثق 158

 اختبار الجهد العالي -6

 دقائق  حيث يجب ان ال يتلف العازل 5يتم وضع العازل في ماء ثم يتم استخدام جهد عالي لمدة 

 اختبار التاكل  -7

ثم يخرج  درجة مئوية لمدة دقيقة 15يوضع العازل في مادة فوسفات النحاس عند درجة حرارة 

 مرات  0ويكرر ذلك العازل وينظف ويوضع العازل مرة ثاية في المحول 

 

 والخطـــافات اتدالشـــدا - 3

ات لتدعيم تثبيت األعمدة في اماكنها ويركب الشداد قبل تركيب الموصالت ويجب دتستخدم الشدا

 ان يكون اتجاه الشد عكش اتجاه شد المنوصالت

 اماكن تركيب الشداد

 عند يكون العمود في بداية أو نهايه الخط -1

 في نقطه تغير اتجاه الخط عندما يكون العمود -1

 عند نقطه تفريع الخط 

 (شداد الكتل الخشبيه    -شداد الخطاف الممتد   ) يوجد نوعين من الشداذات  

 
 مكونات الشداد

وهما الذراع األصغر الذي يكون في اتجاه الخط الهوائي  أما الذراع  عينويتكون الشداد من ذر

ضا كتله خشبيه تدفن في االرض يربط بها الذراع األكبر يكون في اتجاه االرض  وتوجد أي

يوضح أجزاء  القادم  هذا الشكلاالصغر ويوجد عازل يربط الذراع االصغر مع الذراع االكبر و 

 الشــــداد 

 

 



 
 

 .تدعيم األعمدة وتثبيتها في أماكنها لعمل على ات التدعيم لديلزم عمل شدا -

 .ت يتم تركيب الشداذات قبل تركيب الموصال -

 ات التثبيتديستخدم شدا

 متر X   1.0مم قطر 208ات التثبيت من نوع الكتل المدفونة في األرض وهي بأبعاد دشدا-

فيدعم ذلك العمود لموازنة ( رأس زاوية أو ركن )عندما يكون العمود في نقطة تغيير اتجاه الخط 

 .الشد الجانبى على العامود 

يث يكون الشد الناتج عنة على استقامة واحدة مع محصلة ويمكن ان يدعم العمود بشداد واحد ح -

 الشدود الجانبية الناتجة عن الموصالت

عند نقط تفرع الخط فان وزن موصالت الخط الفرعى تسبب شد جانبي على عمود التفرع 

 ويوازن هذا الشد الفرعى بالشداد الجانبى 

 

 

 
 

عرضى  وهذا في  أعمدة 6أي  spanنسبا 5متر اىيكون الشد بعد كل  588يكون الشد بعد كل 

عمود في  11اى 18spanحالة التحميل العرضى أما في حالة التحميل الطولى يركب بعد عدد

 نفس اتجاه الخط الشكل يوضح 



 
 جدول يوضح موصفات 

 

مسافة بين 

 األعمدة

أرتفاع 

 العمود

نوعيه  حجم سلك الموصل

 الموصل

الجهد 

 االستخدام

 54إلي  44من 

 متر

/ نحاس 95-74-54-35-25 رمت 9

 المونيوم

 فولت 415

 64إلي  44من 

 متر

 74-54-35-نحاس متر 11

 144-63-44-المونيوم

/ نحاس

 المونيوم

 ك ف 11

 ك ف 33 المونيوم 124-144-63-44 متر 13 متر74

 

 1هي  ك ف 33سم وفى حالة الجهد  58هي  ك ف 11المسافة بين الموصالت في حالة الجهد  

 2مم0888بينما تساوى  ك ف 11في حالة جهد  2مم 2088ع الحامله للعوازل تساوىمتر واالذر

 33kvفي حالة جهد 

 (Conductors )الموصالت -4

آخر  إليمكان  يقوم بنقل الطاقة الكهربية من النةهو الجزء الرئيسي في خط النقل  الموصل

مغطاة بمادة عازلة  يروالموصالت المستخدمة في خطوط النقل غالباً ما تكون مكشوفة أي غ

بعض األحيان أكثر من  وتكون معلقة بين أعمدة أو أبراج تبعد عن بعضها مسافات قد تصل في

 . "Span " متراً وهذة المسافة تعرف بباع البرج أو بحر السلك 258

 أجهاد أسفل مسببا إليالموصل معلقاً يجعله دائماً واقعاً تحت تأثير وزنه الذي يؤثر راسياً  وكون

متانة ميكانيكية  شد في الموصل ، ولذلك فانة يجب ان تكون المادة التي يصنع منها الموصل ذات

حتى تكون قوة الشد المؤثرة  عالية تجعلها تتحمل اإلجهاد الواقع عليها ، ان تكون خفيفة الوزن

لموصل هو ا لتقليل تكلفة انشاء الخط و علي الموصل قليلة وحتى يمكن زيادة المسافة بين األبراج

سلك أو مجموعة أسالك مجدولة تصنع تلك الموصالت من مواد لها خاصية التوصيل الجيد 

 للكهرباء   مثل النحاس أو األلمونيوم 

 208/08والموصالت المستخدمة في نقل القدرة إما أن يكون نحاس أو ألمونيوم مقوي بالصلب 

مم308/58أو 2مم236لو أو سبيكة  2مم
2
مم 085أو سبيكة  

2
أو موصالت حرارية خطوط جهد  

ويوجد في أعلى األبراج التي تحمل الدوائر ( ثالثي  –ثنائي  –أحادى ) ف .ك588 –ف .ك 228

 سلك أرضى وفائدته حماية الخط من الصواعق الجوية

 
 : المواصالت المستخدمة في خطوط النقل الهوائي انواع

عبارة عن سلك واحد  مكونة من قلبالمواصالت المستخدمة في خطوط النقل الهوائية  معظم

حول هذا القلب ويكون اتجاه  مستقيم محاط بطبقة أو أكثر من األسالك المجدولة بطريقة حلزونية

  السابقة جدل األسالك في كل طبقة مخالفاً التجاة الجدل في الطبقة
 Copper: النحاس  -1



 
كن يعيبه ان غالى الثمن  وذلك ول أفضل انواع الموصالت استعماال في خطوط النقل الهوائية

 جعل األلمونيوم يستخمد بكثره عنة في الخطوط الهوائية والنحاس أفضل في التوصيل الكهربائي

النة يمتاز بقدرة عالية على تحمل الشد والنعومــــةومعامـــــــل تمدده أقل بكثير جدا ويمتاز هذا 

- :الموصل عن موصالت الخطوط فيما ياتى 

وهي تعتمد على درجة نقائه فكلما زادت درجة .. لية توصيل بمقارنته بباقى المعادن له أفضل قاب

 .النقاء زادت قابلية التوصيل 

 .كما ان قابلية التوصيل لموصالت النحاس تعتمد على طريقة السحب 

 .يمتاز بكثافة تيار عالية وهذا يحقق قلة مساحة المقطع 

 .من المعادن المتجانسة تماماً 

 .ومة نوعية منخفضة له مقا

 .يمتاز بالمتانة 

 Aluminium:  األلمونيوم -2

 
 حيث انه رخيص الثمن وخفيف الوزن يستعمل األلمونيوم مباشرة في الموصالت الهوائية 

 

 الموصالت المركبه

ان الموصالت المكونه من سلك واحد تسبب بعض المشكل العمليه مثل التبلور عن نقاط االرتكاز 

االسالك المركبه  التي تصنع من  إليالسلك في الهواء لذلك السبب كانت الحاجه  نتيجة تارجح

مادتين  المادة األولى تصنع من األلمونيوم أو النحاس وتكون مجدوله على بعضها والماده الثانية 

تصنع من الفوالز حيث تشكل هذة المادة قلب الموصاللتى تكسب الموصل قوة ميكانكيه لتحمل 

 ح الهواءالشد وتارج

 موصالت األلومنيوم مقواة بالصلب -1

Aluminium Conductor with Steel Reinforced (A.C.S.R.) 

 

 
يتكون المقطع الخارجي لهذه األسالك من عدة ضفائر من األلمنيوم والمقطع الداخلي يتكون من 

ختلف ي كقطر السلو. بغرض زيادة قوة تحمل الشد لموصل األلومنيوم اسالك الصلبعدد من 

باختالف نوع السلك حيث ان زيادة قطر الموصل يسبب زيادة ضغط الهواء عليه ونتيجة ذلك 

 .(Sag)يزيد تأرجح الموصل وزيادة االرتخاء 



وإمكانية تطويل  (Sag)وهذة الموصالت من األلومنيوم المقواة بالصلب تمتاز باقل ارتخاء 

 .اس وذلك لكبر تحملها للشدعن موصالت النح (Span)المسافة بين أعمدة النقل 

وموصالت األلومنيوم المقواة بالصلب لها قطر أكبر عن أي انواع أخرى من الموصالت السابقة 

النوع من الموصالت له متانة أعلي من موصالت األلومونيوم ولذلك  وهذا .عند تساوى المقاومة 

الظروف الجوية السيئة وله المسافة بين األبراج أكبر ويمكنه كذلك تحمل  يستخدم عندما تكون

مرونة أعلى ومعامل تمدد حراري أقل من األلومونيوم ولذلك فان خصائصه  كذلك معامل

 أعلي بكثير من األلومونيوم الميكانيكية

 AAAC : All Aluminum Alloy Conductor(االلمونيوم -2

 ص االنواعهذا النوع مناسب جدا عندما تكون المسافة بين االبراج صغيرة وهو من ارخ

 ACSRالمقوى بسبيكه االلمونيوم األلمونيوم -3

 ولكن استبدال يتم استبدال اسالك الصلب باسالك من سبيكه األلمونيوم( ACSR) هو مشابه تمام 

 

 

 

 ( ACSR)  طول درام اسالك الخطوط الهوائية

 ك ف 132للجهد  كيلو متر 2يكون الدرام   pantherفي حالة اسالك هوائية نوع 

 ك ف 088للجهد  كيلو متر 1يكون الدرام  moose ي حالة اسالك هوائية نوع ف

 ك ف 228للجهد  كيلو متر 1يكون الدرام   zebra في حالة اسالك هوائية نوع

 كيلو متر 2يكون طول درام سلك التاريض 



 

 طريقة فرد اسالك الهوائية للجهد العالي

 

 

 

  لب المستخدمة  بشبكة الجهد المتوسطالمقوى بالص األلمونيوممقاطع الموصالت 

مم 35/6
2    

مم 58/12،   
2

مم 95/15،    
2

مم 21/ 128،       
2

مم 158/25،      
2

   
يمثل عدد  6يمثل عدد اسالك األلمونيوم والرقم  35ان الرقم  يعبر عن  35/6ونجد ان الرقم  

 -: وعند انشاء الخطوط يراعى اآلتي اسالك الصلب المقوى 



مم 35/6تخدام الموصالت  اس -1
2
مم 58/12،   

2
 15كيلو متر  ،  5للخطوط الفرعية بأطوال    

 . كم على الترتيب

مم 158/25استخدام الموصالت  -2
2

 كيلو متر  كحد أقصى 28للخطوط الرئيسية لمسافة    

 

 ك ف 11عند جهد  ACSRاالسالك نوع  مقطع مساحة حيوض اآلتيالجدول 

 

240mm2 150mm2 95mm2 70mm2 35mm2 الجهد  نوع الموصل

 المستخدم

........ ......... 317A 237A 177A ACSR 11 ك ف 

......... 427 317A 237A 177A ACSR 33 ك ف 

514 432 320A 239A 179A AAAC 

 

 فولت 415االسالك نحاسية معزول عند جهد  مقطع مساحة حيوض اآلتيالجدول 

 

عدد شعيرات  سلكحجم ال

 مالمونيو

عدد شعيرات 

 صلب

 التيار

35 7 1 199 

54 19 1 246 

74 19 1 299 

 اقل مسافة مسموح بها بين الموصالت للجهود المختلفة

High Voltage 

Circuit 
Distance  (min) 

Up to 1 KV 0.6 Meter 

1 KV to 33 KV 1.2 Meter 

33 KV to 66 KV 1.8 Meter 

110 KV 2.4 Meter 

More than 220 

KV 
2.8 Meter 

 المسافة االفقية بين الموصالت وبعضها البعض

Higher Voltage of either 

Circuit 

Lower Voltage of either 

Circuit 

Distance between 

Circuits 

< 33 KV < 1 KV 1.0 Meter 

< 33 KV > 1 KV 1.2 Meter 

33 KV to 110 KV < 1 KV 1.5Meter 

33 KV to 110 KV > 1 KV 2.0 Meter 

Above 110 KV All 2.5 Meter 

 مسافة الرئيسية بين الموصالت وبعضها البعض 

Higher Voltage of either 

Circuit 
Distance between Circuits 

< 1 KV 0.6 Meter 

1 KV to 33 KV 1.2 Meter 



33 KV to 66 KV 1.8 Meter 

110 KV 2.4 Meter 

220 KV 2.8 Meter 

طوط الجهد المتوسط وبعهضها البعضمسافة بين خ  

 مسافة بين الجهود وبعضها الجهد

11 KV & LV Line 0.60 Meter 

22 KV & LV Line 0.75 Meter 

33 KV & LV Line 0.90 Meter 

 المسافة بين الخطوط الهوائية للجهد العالي وبعضها

 KV 132 KV 220 KV 400 KV 66 الجهد

66 KV 2.4 Meter 3 Meter 4.5 Meter 5.4 Meter 

132 KV 3 Meter 3 Meter 4.5 Meter 5.4 Meter 

220 KV 4.5 Meter 4.5 Meter 4.5 Meter 5.4 Meter 

400 KV 4.5 Meter 5.4 Meter 5.4 Meter 5.4 Meter 

 

 المواد المستعملة في صناعة المواصالت خصائص

  Conductivity :الموصلية  -1

ع منها موصالت خط النقل ذات موصلية عالية وذلك حتى يكون تكون المادة التي تصن يجب ان

  . في القدرة علي الخط أقل ما يمكن حتى تكون عملية النقل اقتصادية الفقد

  Mechanical Strength :الميكانيكيةة انالمت -2

الوزن  إلي المتانة الميكانيكية بأقصى أجهاد تتحمله المادة ، حيث انه كلما كانت نسبة المتانة تقاس

 . أكبر أمكن زيادة خطوة البرج وتقليل تكلفة انشاء الخط

  Modulus of Elasticity :معامل المرونة  -3

يؤدي  نقص مساحة المقطع مما إلياستطالة الموصل تحت تأثير إجهاد الشد الواقع عليه تؤدي  ان

 . ضعف الموصل وانقطاعه إلي

 Heat expansion coefficient :معامل التمدد الحراري -4

يفضل صناعة الموصل من مادة ذات معامل تمدد حراري صغير حيث ان خطوط النقل  فانة

 تكون معرضة للتغيرات المناخية نظراً لوجودها بالعراء فهي عرضة للتغيرات في درجة الهوائية

 درجة مئوية 08درجات تربو علي  إليالحرارة من درجات تقترب من درجة التجمد في الشتاء 

كبيراً  أو أكثر في بعض المناطق ، فإذا كان معامل التمدد الحراري للموصل 58 إليتصل وقد 

ستنكمش  فان أسالك خط النقل ستمدد لدرجة تجعلها تقترب من األرض في الصيف في حين انها

 . انكماشاً شديداً في الشتاء مما يزيد الشد في الموصل ويجعله ينقطع

  Cost :التكلفة -5

 أهم العوامل المؤثرة في اختيار مادة الموصل وذلك للمحافظة علي تكلفة نقل الطاقةمن  والتكلفة

أفضل  الكهربية أقل ما يمكن ، والمادة التي يصنع منها الموصل يتم اختيارها بحيث يكون لها

  . مجموعة من ا لخصائص بأقل تكلفة

 ة ولكن تكلفتها العالية تحولالمواد الموصلة نجد ان الفضة لها أعلي موصلية كهربي إلي وبالنظر

الفضة من  وبعد. دون استخدامها كموصل كهربي إال في بعض التطبيقات الدقيقة المحدودة جداً 

يفوقه فيها إال  حيث جودة التوصيل الكهربي يأتي النحاس كمادة موصلة يتمتع بموصلية عالية ال

 . الفضة وتكلفته أقل بكثير من الفضة



 الً في صناعة موصالت خطوط النقل الهوائي هي األلمونيوم حيث اناألكثر استعما والمادة

 األلمونيوم يتمتع بخصائص تؤهله الن يكون بديالً جيداً 

 (السكاكين الهوائية)الهوائية  مفاتيحال

يتم تركيب السكاكين الهوائية عند بداية الخط الرئيسي وعند بداية التفريعات وأيضا بواسطتها يتم 

كيلو متر بالخطوط الرئيسية والفرعية  5لطويلة حيث يتم تركيب سكينة لكل تجزئة الخطوط ا

وتستخدم السكاكين  لتسهيل عملية الصيانة للخطوط حيث يتم فتح السكينة الخاصة بالخط المراد 

إجراء الصيانة له و إعادة التوصيل للخط بعد انتهاء أعمال الصيانة  ولسهولة تحديد األعطال  

 .جهزه بفصل الخطاء األرضي  والسكينه ليست م

 أمبير عند التفريعات والمحوالت المعلقة 288سكينه 

 أمبير لتجزئة الخط الرئيسي   088سكينه 

 أمبير عند بداية الخط الرئيسي 638سكينه 

 سكينه تجزئه الخط -1

تركب تلك النوع من السكاكين على الخط الهوائى  للفصل بين خطين وتاخذ اشكال عدة يمكن  

 كيبها مباشرة على السلك أو يتم تركيبها على العمود والصور القادمه توضح ذلكتر

 

 
 سكينه الربط مع الكابالت  -2

 يتم الربط مع الخط الهوائى بواسطة سكينه كابلعند وجود تغذية ارضيه عن طريق 

 
 (الريكلوزر)أجهزة اعادة التشغيل  -

فمنة   ةيوجد منه انواع كثيرو  ود عاليةكهربي أتوماتيكي يعمل على جه هو عبارة عن مفتاح

في حالة  مسار التيار حيث يعمل الريكلوزر على قطع SF6 المفرغ من الهواء ومنة الغازى

الخط  بالخط الهوائى  حيث يحس الريكلوزر بالمشكلة فيقوم بالعمل ويختبرحدوث مشكلة 

عارضه فان الريكلوزر يعمل  المشكلة فإذا كانت.أتوماتيكيا لكي يحدد هل انتهت المشكلة أم ال

موجودة فانه يفصل التيار  كانت المشكلة مازالت إذاريست لنفسه و يعيد التيار مرة أخري ولكن 

مرات فان الريكلوزر يعتبرها مشكله دائمة  استمرت المشكلة موجودة بعد ثالثة إذا. مرة ثانية

لة ويصلحها ثم بعد ذلك يعمل الصيانة ان يجد المشك فريقحتى يقوم ويبقى على انقطاع التيار



التيار أتوماتيكيا بعد زمن  يوفر الريكلوزر الوقت والنفقات حيث يسمح بإعادة .ريست للريكلوزر

ولكن . مكان المشكلة وبسرعة إلعادة التيار كما انه يساعد فريق الصيانة في تحديد. صغير جدا

كثيرة في الخطوط  ها اعطالقوم بالغاء عمل هذا الجهاز وذلك الن تكون الشبكة بيبعض ال

احتمالية ان يكون الفصل على  الهوائية بسبب الظروف الجويه فال يستحب ان يعمل الجهاز مع

 عطل حقيقى عطل فعلى ليس منطقى توصيل وفصل عدة مرات على
 

 
 

 
 ويمكن أيضا ان يتم تركيب أجهزة اعادة التشغيل على كابالت  والصورة القادمة  توضح



 
 

 

 

  -:الصواعق  مانعة

توضع مانعة الصواعق في بداية ونهاية الخط الهوائى للجهد المتوسط وكذلك عند كل محول 

االرض بسالم عن طريق سلك مساحة  إليوذلك لتفريغ الشحنة الكهربائية للصواعق وامرارها 

 .و السلك يتصل بقضيب أو ماسورة األرضي تدفع في األرض لحماية الشبكة  2مم 58مقطع 

 
 

 



ك ف 11و  33صائص مانعة الصواعق للجهد خ  

 الجهد الطبيعي
11 KV 33 KV 

 Station Class Station Class النوع

Arrestor voltage rating 12 KV 30 KV 

 

 50 التردد Hz 50 Hz 

 

 Continuous operating voltage, 

rms 

 

9.6 KV 24 KV 

 Leakage current through 

arrestor at operating voltage 

Less than 1           

mA 

Less than            

1mA 

 

 Long duration discharge class Class 2 Class 2 

 

 Nominal 8/20µs discharge 

current – peak 

 

10 kA 10 kA 

 Maximum Lightning impulse 

residual voltage with 8/20µs 

discharge current peak 

 

32KV(31KV*) 85KV (78 KV*) 

 Maximum switching impusse 

residual voltage peak 

 

28 KV (24 KV*) 70 KV ( 60 

KV*) 

 Maximum residual voltage with 

steep current peak 

38 KV (34 KV*) 93 KV (85 KV*) 

 High current impulse test value 

(4/10µs wave) 

 

100 KA 100 KA 

 Insulator housing impulse 

withstand voltage, 1.250µs 

wave-peak 

 

41.6 KV 110.5 KV 



 

  -:بعض الملحقات التي تتركب على األسالك والتي تعتبر ضرورية وهي 

1- Armoure rod   :-  وهي على شكل قضبان حلزونيه فائدتها تلف في منطقة تعليق السلك

على سلسلة العوازل أي داخل حاضنة السلك وذلك لتقليل االهتزاز على السلك  وفي بعض 

 .في السلك الحاالت تستعمل لتصليح المقطع الجزئي 

 فائدتها أيضا لتقليل االهتزاز على السلك  -:مخمذات االهتزاز  -2

كما  في جميع  االسالك  مزدوج  تستعمل في حالة الخط -( :spacer damper) المسافيه -3

فقط وذلك للربط بين السلكيين لمنع االهتزاز أيضا  ك ف  132وخطوط   ك ف 088خطوط 

 (متر58)الواحدة واألخرى ال تزيد عن  بمسافة بين( Span)وتركب على 

 المستخدمةاالكسسورات 

 

 
 HOT STICKS) )المعزولة انالعصي 6-

  

 Insulator housing power 

frequency voltage withstand 

capability for one minute (wet) 

– peak 

 

29.68 KV 74.2 KV 

 Minimum creepage distance of 

insulator 

 

380 mm 900 mm 

 Minimum protected creepage 

distance 

Not Applicable 450 mm 



 

عصا معزولة تصنع من الفيبر جالس تتحمل الجهود العالية وتستخدم مع فريق  ي عبارة عنوه

الصيانة لعمل األرضي المحلى على الموصالت الكهريائيه لتفريغ الشحنات االستاتكيه 

 بالموصالت

 

 واالبراج األعمدة تأريض

 االرض يتم تأريض االبراج لحمايتها من الصواعق وكذلك لتسريب التيارات الذائده إلي 

الناحيه  لطريقه المستخدمه في التاريض هي استخدام خوصه مجلفنه مرتبطه برجل البرج منوا

من النحاس  rod مثلث مجلفن او العلويه اما من الناحيه السفليه يتم استخدام اما شبكه مجلفنه او

اما بالنسبه لعلو  قربه عن محطه المحوالت وكذلك بعد البرج او علي حسب تصنيف نوع التربه

الملح و الفحم مع ارضي البرج  قيمه المقاومه في بعض الحاالت يتم استخدام كميات معينه من

لقياس  الميجر جهاز يستخدمو   fault الزائده في حاله وذلك لتوفير بيئه مناسبه لتفريغ الشحنه

اوم يتم  18اوم واذا ذادت عن  18وتكون قيمة المقاومة المقبوله أقل من  االبراجمقاومه تأريض 

ويجب االنتباه انه لو مقاومه التاريض   اتركيب كابالت اضافيه للوصول إلي القمه المسموح به

 ض مانعة الصواعق اوم فالبد من فصل تأريض الجسم المعدنى عن تأري 1اكبر من 

 

 توثر على الخط الهوائى التيلظواهر ا

 (كرونا) الهالى التفريغ ظاهرة -1

 في صورة العالي الجهد موصالت حول المحيط الهواء تأين الهالي نتيجة التفريغ ظاهرة تنتج

 مائل المع كوميض الكهربي النقل خطوط على ذلك مالحظة ويمكن منتظم غير كهربي مجال

 :اآلتية بالعوامل وتتأثر أزيز بصوت مصحوبة الظاهرة هذه وتكون للون االزرق

 وتزداد الغير منتظم الكهربي المجال ازداد خشونة السطح زادت كلما لموصل سطح ا حالة  -1

 الظاهرة

  المحيط نوع الغاز – الجوى الضغط – الحرارة درجة– الرطوبة نسبه - المحيطة الغاز حالة  -2

 بينها والمسافة كهربيةال الموصالت شكل  -3

 الكورونا تسببها التي العيوب ومن

 الراديو موجات مع تداخالت - الموصل اهتزاز - أزيز صوت سماع - للقدرة الكهربية مفاقيد

 طريق عن ذلك ويتم للموصل الخارجي السطح مساحة زيادة طريق عن الكورونا تقليل ويمكن

 bundle conductors بال يعرف ما وهو أكثر أو الموصل الموصلين تقسيم

  short circuit .الموصل علي عمل ثم

 



 

 القشرية الظاهرة

كهربية  دافعة قوة تكون نتيجة للموصل السطح الخارجي علي الكهربي التيار مرور ظاهرة هي

في  عنه الموصل مقاومة الظاهرةالي زيادة تلك تؤدى و  داخلة مرور التيار تمنع الموصل داخل

حيث ان التيار ال يتوزع بصورة  الكهربي التردد بزيادة الظاهرة هذه لمستمروتزدادا التيار حالة

منتظمه على الموصل وحيث ان الموصل عبارة عن شعيرات داخلية واخرى خارجيه لذلك 

 تختلف القوة الدفعه الكهربائية بين الشعيرات الداخلية والخارجيه

 تىانظاهره فير

مرور تيار سعوى بالخط يعمل على  إليلموصل واالرض يودى نتيجة لتاثير السعوى للخط بين ا

 زيادة الفولت في آخر الخط عن بداية الخط

 

 الهوائية الشبكة فيتعريفات مهمة 

Span - 1  هي المسافة األفقية بين أي عمودين متتاليين 

 
 Sag( الترخيم ) اإلرتخاء  -2

تكون المسافة بين أقل  عند تركيب الموصالت على األبراج أو األعمدة يراعى ان

متر  وفقا لنوع الجهد المستخدم، وعلية  6نقطة للموصل وسطح األرض ال تقل عن 

يجب تحديد قوة الشد الالزمة للموصل بحيث ال تزيد عن إجهاد كسر الموصل ، مع 

. اآلخذ في االعتبار درجات الحرارة نظرا لزيادة الترخيم كلما زادت درجة الحرارة 

هو المسافة الرأسية بين أسفل نقطة للموصل والخط على انه  ويعرف الترخيم

تتمدد حيث  الموصلقوة شد الواصل بين نقطتي التثبيت وتتوقف قيمة االرتخاء علي 

الموصالت في األيام الحارة وتنكمش في األيام الباردة ولهذا السبب فان االرتخاء 

ء يقل بزيادة الشد والعكس اإلرتخاونجد ان وقوة الشد يتغيرا بتغير درجة الحرارة 

 إحتمال قطع السلك  صحيح وكل منها له تأثير على األعمدة حيث ان زيادة الشد تسبب

أما  زيادة الحمل الذي تصمم عليه األعمدة المستعمله عند نهاية الخط وعند الزواياو

ذلك  زيادة الترخيم فتسبب إقتراب األسالك من بعضها عند المنتصف حتى نتجنب

زيادة أرتفاع  زيادة المسافة بين طرفى أذرع تثبيت حمل الموصالت ى نعمل عل

وكلما زاد ة واألرض طاألعمدة حتى تستطيع ان تحقق حد األمان الالزم بين أوطى نق

والموصالت ذات مساحة مقطع أكبر يكون وزنها اكبر وزن الموصل زاد الترخيم 

ب ان تقابلـه انخفاض في في حالة استعمال موصـالت ذات مساحـة مقطع أكبر يج

 ( أي طول بحر أقل ) مسافة بين األبراج  

 ولذلك يجب ان نتجنب طول البحر الطويل جدا في الخط الرئيسي

.. 
. .. . 



 

مسافة بين  طول العمود الموصل الجهد

 األعمدة

 طول البحر

 1.2 متر 74 متر ACSR 40-63-100-160 13 ك ف 33

 4.4 متر 44 متر ACSR 100 11 ك ف 11

ACSR 63- 40 11 4.6 متر 54 متر 

 4.7 متر 55 متر 11 74- 54 – 35نحاس بدون عزل

 4.6 متر 44 متر 9 94 – 74نحاس معزول  فولت 415

 4.0 متر 54 متر 9 54- 35 -25نحاس معزول 

 حساب الترخيم 

 عمودين متماثلينفي حالة   -1 

 
D=(W*L

2
)/8*T 

=W    وزن الموصل=T    الخلوص   الشد في الموصلC=H-D 

 

 عمودين غير متماثلينفي حالة    -2

 

 
D1=(W*X

2
)/2*T 

=W    وزن الموصل=T  الشد في الموصل   حساب الخلوصC=H-D1 

 تحديد ترخيم الموصالت  داتإرشا
وفى حالة ماإذا كان العمود ( النهايات ، الزوايا ، أعمدة الشد ) يتم شد الموصالت بين أعمدة الشد 

فانة يتم شد الموصل ( بدايات ونهايات ) شد عليه مصمم لتحمل الشد من ناحية واحدة الذي سيتم ال

فانة ( أعمدة زوايا وشد ) كان العمود مصمم لتحمل الشد من الناحيتين  إذامباشرة أما في حالة ما 



يجب شد العمود من الناحية العكسية لشد الموصالت بواسطة حبال لحين االنتهاء من شد 

 ن الناحية األخرى ويتم رفع الموصالت من الناحية األخرى الموصالت م

ويم رفع الموصالت فوق األعمدة قبل البدء في الشد مع مراعاة فحص الموصالت والتأكد من 

سالمتها أوال ثم يتم البدء في تركيب الموصالت والكلمبات قبل البدء في شد الموصالت وتم 

طقة التي يتم فيها الشد ويتم تحديد مسافة الترخيم طبقا تثبيت نهايتها في عمود الشد لنهاية المن

للمسافة بين األعمدة ودرجة حرارة الجو أثناء التركيب ويتم تحديد الترخيم في بحر متوسط بين 

عمودين متوسطين في وسط المسافة الكلية بين األعمدة التي يتم الشد بينها ويتم ضبط الترخيم 

- :ة بالعين المجردة بالطريقة التالي

 تثبيت قطعة من الخشب على العمودين المتتاليين وفى مستوى موضع تركيب العوازل

يقف العامل على أحد العمودين ويضبط نظره بحيث يكون مستوى النظر في مستوى أفقى واحد 

ان تصبح أسفل نقطة للموصل في مستوى  إليمع المستوى السفلى للخشبتين ثم يتم شد الموصل 

 وى النظر والخشبتينأفقى واحد مع مست

 يتم بعد ذلك تثبيت الموصل على عمود الشد اآلخر في نهاية المنطقة التي يتم فيها شد الموصل 

بعد االنتهاء من شد الموصل األول يتم شد الموصل الثانى وهكذا وبعد االنتهاء من شد الخط 

 الرئيسي يتم شد الخطوط الفرعية وبعدها توصيالت المشتركين

 

 الخطوط الهوائية   فيمستخدمة الوصالت ال

    Joint: الصرفيل  -1

 يستخدم وصلة طولية نحاس للموصل النحاس  -

 يستخدم وصلة طولية ألمونيوم للموصل األلمونيوم  -

يوجد صرفيل مزدوج ألمونيوم بحيث يتم وضع كل طرف من أطراف الموصل المراد  -

كبس مع مراعاة ان يكون وصلة في سرفيل واحد مع استخدام المكبس إلجراء عملية ال

مقاس الصرفيل مطابق لمساحة مقطع الموصل إلتمام انضغاط الصرفيل على الموصل 

 .لمنع حدوث شرارة كهربية 

    Clamp: الكالمب   -2

في حالة عمل وصلة في بحر أو عمل مناول يستخدم الكالمب وهو عبارة عن وصلة 

 .تم الربط بمسمارين ألمونيوم من جزئين متصلين ببعض بهما تجويفين وي

 

 يوجد سلك رباط جاهز لربط الموصل على عازل مسمار -1

من نفس مقاس ( شعر ) في حالة تعذر وجود سلك الرباط الجاهز يستخدم سلك ألمونيوم  -2

 . الموصل 

  Riveted jointوصلة البرشام   -  3

يوم النقى  وتعطى بها وهي عبـــارة عن انبوبة توصيل بيضاوية  تصنع من النحاس أو األلومن

 -:فجوات جانبية بالزنـــــك ويتم عـــمـل الوصلـــــة بالخطوط اآلتية 

 
 

 .  تنظيف نهايتى السلك المراد توصيله جيداً بواسطة فرشة األسالك تنظيفاً جيداً   -  1

 ة كل داخل االنبوبة البيضاوية بحيث يبرز نهاي إليين متضادين هتتدخل النهايتين في اتجا - 2

 مم أو أكثر قــــليالً خــارج االنبوبــــة 5موصل حــوالى       



 توضع االنبوبة البيضاوية على قاعدة ثم يتم إدخال مسمار مخروطى في ثقوب االنبوبة وهذا  -3

 .يسبب دخول الموصل في فجوات االنبوبة البيضاوية      

  برشم ويجب ان يكون مسمار البرشام يسحب المسمار ويوضع مسمار البرشام بدالً منها وت -0

  وتمتاز هذة الموصالت بالمتانة وقوة التحمل ( أو األلومنيوم ) هذا من النحاس المغطى بالزنك     

 .للشد وجودة التوصيل الكهربائي      

 

 Joint: وصلة القالووظ  -4

م بنفس الخطوات مع وهي عبارة عن انبوبة بيضاوية كالمستعملة في الوصلة السابقة تماماً وتت

أو من الصلب ) إستبدال مسمار البرشام النحاسى المغطى بالزنك بمسمار مقلوظ بصامولة نحاس 

 ( .المغطى بالزنك  أو األلومنيوم 

آخر فتستعمل انبوبة بيضاوية من قطعتين  إليوإذا كان المطلوب عمل وصلة من سلك ممدود 

المركب من قبل بعد تنظيفه كما سبق بيانة  حيث يتم وضع أحد قطعتى البيضاوى على الموصل

ثم نضع بداية  الوصلة الجديدة بجانبه ثم نضع عليهما الصنف الثانى لالنبوبة وبواسطة الضغط 

بآلة اإلجهاد ندخل المسمار المخروطى في ثقوب االنبوبة الجانبية على التوالى وفى الفتحات 

 المتكونة نضع المسمار القالووظ ويربط بالصامولة

 

 صلة الحز  و -5

 :وهي عبارة عن انبوبة بيضاوية أيضا بدون ثقوب جانبية وخطوات عمل الوصلة هي كاألتي 

 ينظف بداية ونهاية الموصالت المراد وصلهما جيداً 

مم من نهايتى الموصالت من 5يدخال باالنبوبة في اتجاةين متضادين على ان يظهر ماال يقل عن 

آلة الحز نضغط على االنبوبة لعمل عدة حزات مع مراعاة ان يظل بواسطة  .على جانبي الوصلة 

 الضغط على آلة الحز لمدة ال تقل عن نصف دقيقة لضمان الحزة 

 
 

 وصلة التداخل -6

سم ويتم لف عليها سلك  من نفس النوع  08 ةوهي ان يتم وضع السلكين متوازيين في مساف

 يسبب تاين ويكون اللف في تناسق ومشدود حتى ال يترك فراغ

 

 
 

 المسافات االمنه للخطوط الهوائية



 االفراد التي تعمل بالقرب من خطوط الجهد العالي فيمكن حسابها من المعادلة اقل مسافة لحماية

 (ف.ك 58 -ف .الجهد ك) 8.81+  3.85=  حماية  اقل مسافة  التالية

 ك ف تكون مسافة االمان هي 11فمثال جهد 

 متر 2.5( =  58- 11)  8.81+  3.85= مسافة االمان 

 والجدول القادم يوضح مسافة االمان

 

بالمتر مسافةال الفولت  

ك ف 11حتى   2.70 m 

ك ف 33  2.90 m 

ك ف 66  3.25 m 

ك ف 132  3.60 m 

ك ف 224  4.50 m 

ك ف 544  6.50 m 

 

 

 : الهوائيةالخطوط  وتصميم حسابات

 يرعى اآلتي عند تصميم الخطوط الهوائية

 ديد مسار الخط على المخطط بحيث يكون المسار سهالً وقابالً للتنفيذ ـ تح1

 .ـ حساب القدرة التصميمية التي يجب نقلها على الخط 2

 088-228-132-66-33-11ـ تحديد جهد النقل للخط  3

 يتم تحديد جهد التشغيل بمعلومية طول المسافة والقدرة المطلوب نقلها وفقا  للقاعدة التالية

 

 
 ( .اختيار المقطع المناسب ) حساب أقصى تيار للخط ـ 0

عند اختيار المقطع المناسب لخط نقل القدرة ال بد من ان تكون مساحة المقطع الموصل قادره     

أرتفاع درجة حرارة الناقل حيث يؤدي ذلك  إليعلى نقل أقصى تيار للخط دون ان يؤدي ذلك 

 . ضعف في الخواص الميكانيكية للخط  إلي



 .ان يكون الجهد ثابت بقدر أألمكن علي طول الخط يجب -5

 .ان يكون الفقد في القدرة أقل ما يمكن يجب  -6

 . ان ال يسبب الفقد في تسخين للموصالت لدرجة كبيرة يجب  -5

 ان يتحمل الموصل أألجهادات الميكانيكية يجب -0

 عكس اتجاه شد االسالك ويكون  متر 588بعد كل يوجد شداد عند بداية ونهايه الخط  و -9

 في المنتصف لتقليل قوة شد االسالك  شدأعمدة يوضع عمود  5 إلي 5بعد عدد من  -18

 
 

 ك ف 33/11جدول مبدئى لتصميم الخطوط الهوائيه

 متعرج أومستقم   ديد مسار الخطحت

 وفقا للحمل بالموصل الطبيعيتحديد التيار 

  164 أو 144 أو 36 مقطع الخط مساحةتحديد 

 األعمدةبين  مسافةوفقا لل تحديد بحر الخط

 رياح قوة –شد  قوة –وزن  قوة تحديد القوى الموثره على الخط

 اسمنتى أوخشبى  أوحديدى  تحديد نوع العمود

 فوق جبل  أوعلى ارض مستويه  العمود مكانتحديد  

 الكتل الخشبيه المدفونه أوالخطاف الممتد  تحديد نوع الشداد

 اكبر منه أومن نفس الموصل  لك الشدتحديد س

 ازراع حامل العوازل -العوازل الخط الهوائى أجهزةتحديد 

 منفصل تأريض أومباشر  تأريض األرضيتحديد 

 األعمدةبين  مسافةوفقا لل تحديد اطوال المواد وعددها

 

 التعريفات التي تدخل في مواصفات الخطوط 

1- (Span) :- متجاورين عمودينن مركزي هي المسافة األفقية بي 

2-  (Wind Span) :-  هو المجموع الجبري ألثنين من(Span)  متجاورين. 

(Weight Span)- 3 :- هو المسافة األفقية لجزء من السلك الذي يحمله البرج 

  (wind Span)مدى تاثير ضغط الريح 

صفي مديين ضغط الريح الذي يعتبر مساويا لمجموع ن إليهو طول السلك الذي يتعرض 

متجاورين الي برج ويعتمد هذا المدى كاساس في حسابات مقدار القوى الميكانيكية المؤثرة على 



اذرع االبراج والمتآتية من خالل تاثير ضغط الرياح على الموصالت المعلقة أو المشدودة على 

 –ار مدى أي القوى االنتقالية عليه يكون مقد (Transverse Load)اذرع االبراج والتي تسمى 

 S=(S1+S2)/2 :تاثير ضغط الريح كما يلي

 

 

 

 (wight Span)مدى تاثير وزن الموصل

المسافة االقصى المحصورة بين اوطا نقطتين على  إليهذا المدى يعني طول الموصل المساوي 

منحني التدلي للموصل لمديين متجاورين الي برج محسوبة في اسوء ظروف مناخية للمنطقة 

فيها البرج والتي تعطي أقصى وزن مؤثر للموصل مع األحمال االضافية األخرى  التي يستعمل

والمتاتية من  (Vertical Load)ويعتمد هذا المدى كاساس لحسابات القوى الميكانيكية العمودية 

تاثير وزن الموصل واالحمال االضافية األخرى كالثلج المتراكم على الموصل المعلق على اذرع 

حساب هذا المدى اثناء التصميم باستعمال منحني الشد والتدلي  أو باستعمال  االبراج ويمكن

 :المعادلة التالية

Swight = a1 +a2  =1/2(s1 + s2) + (T/g)[ (h1/s1)  +(h2/s2)] 

T  =مقدار الشدة في الموصل تحت الشروط المراد معرفة مدى تاثير الوزن فيها. 

h  =عن منسوب البرج المراد معرفة مدى  الفرق في مناسيب االبراج المجاورة 

g  = الوزن النوعي(Specific Wight) للموصل تحت نفس الشروط. 

 



 

Equivalent span 

 

 

 الحالة التي تكون فيها قمة االبراج في مستوى واحد 

الوزن تقريبا  تاثير في هذة الحالة تكون قمة االبراج تقريبا في مستوى واحد وعليه تكون مقدار

ال يمكن ان تحدث على أي برج في  (Up lift)ا وعليه فان ظاهرة قوى الرفع نحو االعلى مساوي

مثل هذة الحالة وال يمكن ان تصبح زاوية انحراف العازل اكبر من القيمة التصميمية لالبراج عند 

 : هبوب الرياح القوية والعواصف وكما موضح ذلك في الشكل ادناه



 االبراج في مستوى واحد  الحالة التي ال تكون فيها قمة

 :عندما تكون اوطأ نقطة لمديين متجاوريين داخل حدود المديين نفسها وكما هو في الشكل ادناه

 
في هذة الحالة اليمكن ان تحدث ظاهرة قوى الرفع نحو االعلى ولكن يمكن ان تحدث ظاهرة 

تقليل السماح  إليؤدي له انحراف العازل عن محوره بزاوية اكبر من الزاوية التصميمية له مما ي

الكهربائي بين الموصل الحامل للتيار وجسم البرج وهذا يسبب حدوث تفريغ كهربائي عبر جسم 

البرج وكذلك ممكن ان تحدث ظاهرة طيران الموصل في منتصف المدى بين االبراج لمسافة 

مة السماح يتناسب مع مقدار التدلي في اوطا نقطة داخل المدى وذلك يسبب بدوره تقليل قي

الكهربائي بين الموصل الحامل للتيار وسطح االرض في حالة كون البرج منصوب على منحدر 

 .وهذة الظاهرة تكثر حدوثها في المناطق الجبلية

عندما تصبح اوطا نقطة على منحني الشد والتدلي في المدى خارج عن المدى نفسه أي عندما 

 نحسب له مدىتاثير الوزن  تصبح في المدى المجاور للبرج الذي نريد ان



 
ذلك عندما تصبح  إليباالضافة  السابقهفي هذة الحالة تحدث أيضا الظواهر التي حدثت في الحالة 

(S rs = S is)   عندئذ تكون القوى العامودية الناتجة من تاثير وزن الموصل مساويا للصفر ولم

ة تصبح ظاهرة قوى الرفع نحو يبقى اال وزن العازل تؤثر نحو االسفل وعليه في هذة الحال

 .الالعلى حالة واقعة الحدوث

لبرج المراد اعندما تكون اوطأ نقطة على منحني الشد والتدلي في المديين المتجاوريين . ج

حساب مقدار تاثير الوزن له تقع في المدى المجاور عندئذ تكون يكون تاثير القوى على جناح 

ظاهرة قوى الرفع نحو االعلى على الفور وكما موضح  البرج نحو االعلى في هذة الحالة تحدث

 : ذلك في الشكل ادناه

 

  
 ( (Side Slopeوجود االبراج على منحدر  

في المنطقة الجبلية كثيرا ما يصادف ان يكون موقع االبراج على منحدر ويكون اتجاه الخط 

ب الرياح القوية يندفع المركزي للخط موازي النحدار الجبل ، في هذا الوضع وبالذات عند هبو

در وفي هذة حكان اتجاه الرياح باتجاة المن إذاالموصل وتحت تاثير ضغط الرياح نحو المنحدر 

الحالة يصبح مقدار السماح الكهربائي االدنى بين الموصل الحامل للتيار وسطح المنحدر وعند 



ل من الحد االدنى ولمعالجة اوطأ نقطه في منحني الشد والتدلي بين ابراج التعليق على المنحدر أق

مثل هذة الظاهرة يتطلب تقليل مقدار زاوية االنحراف أي زاوية التأرجح للحبل العازل على 

ابراج التعليق لتقليل مقدار المسافة االفقية التي يندفع بها الموصل عن الخط المركزي باتجاة 

الموصل الحامل للتيار وسطح المنحدر وذلك للمحافظه على الحد األدنى للسماح الكهربائي بين 

المنحدر ويتم ذلك بتعليق االوزان على العازل ويتم حساب مقدارها بنفس الطريقة كما في الحالة 

 . والشكل أدناه يمثل توضيحا عمليا لهذه الظاهرة , الثانية الواردة ذكرها أعاله

 
 

 (Down Pull Forces)ظاهرة قوى السحب نحو األسفل 

في الواقع أكبر  تاثير الوزندث في الخطوط وعلى االبراج التي يكون مقدار ان هذة الظاهرة تح

لبرج وعادة تحصل هذة الحالة لالبراج المنصوبة على ارض مرتفعة ا ذامن القيمة التصميمية له

واالبراج التي قبلها وبعدها منصوبة في االرض ذات مناسيب أوطأ كما يحدث في المناطق 

ذة الظاهرة يتم بتغيير نوعية االبراج من حيث االطوال وكذلك تغيير الجبلية وان تجاوز مثل ه

مساويا أو أقل من القيمة التصميمية والشكل تاثير الوزن تحقيق إليمواقعها بالشكل الذي يؤدي 

ادناه يمثل توضيحا لمثل هذة الحالة حيث يمثل الخط المنقط لمنحني الشد والتدلي الوضع بعد 

 المعالجة 

 

-  

 بين الموصل واالرض مسافةلحساب ا



ك ف بطول  188نقطة من الموصل واألرض عند جهد  أقلأقل مسافة يجب ان توجد بين  ان

 أمتار  6الخط ال تقل عن 

 Lengtn of The Spanالمسافة بين برجين  -3

حقق عند انشائه أقل تكاليف ويحقق أفضل المسافات بين  إذاخط النقل الهوائى يكون أكثر إقتصادا 

وملحقاتها يحقق بما ال يدعو لجدال تقليل في ثمن ( األبراج ) براج حيث ان تقليل عدد األعمدة األ

الخط وال يمكن إيجاد هذة المسافة بالسهولة التي قد يتخيلها البعض إذ ان ذلك يعتمد على عدد من 

وح به أكبر شد مسم –حسابات أكثر تعقيدا ومن هذة المتغيرات الضغط  إليالمتغيرات ويحتاج 

والتنظيم  –وتأثير الرباح  –مقطع الموصل  –حد األمان لألفراد  –على العامود على مدار العام 

 الحكومى يجب ان يوضع أيضا في الحساب وعموما تستعمل المسافات األتية 

  متر 58: 08     أعمدة خشبية    -1

 متر  08:  58   أعمدة الصلب المجوفة  -2

  متر  188:  08   حة أعمدة الخرسانة المسل -3

 متر  288:  188    أبراج الصلب  -0

هذا  ويجب ان نتذكر ذلك جيدا عند حساب المسافة بين األعمدة ان األسالك تتمدد في فصل 

 الصيف وتنكمش في فصل الشتاء 

 

 -:المشاكل التي تتعرض لها الخطوط الهوائية بشبكة التوزيع 
ريقها أحيانا بسبب الرخاوة في الربط حيث تزداد بالخط وح( jumpers)انقطاع الكبارى -1

 .كانت هذة الزيادة نتيجة لعطل بالخط  إذادرجة حرارتها بزيادة التيار المار فيها خصوصا 

بين الخط الهوائى وراس الكيبل وغالبا مايحدث بسبب  أي أطراف التوصيل انقطاع النوازل -2

عن مادة الموصل ( نحاس)مصنوع منها النازل عطل في الخط الهوائي أو بسبب اختالف المادة ال

تآكل الموصلين وحدوث رخاوة في الربط وبالتالي  إليمما يودي (  المنيوم)بالخط الهوائي 

 .ظهور نقطة ضعيفة بالخط

وجود اشجار في مسارات الخطوط  تتسبب حركة افرعها في قصر الدائرة الكهربائية مما  -3

 .قطع االسالك أحيانا  إلييؤدي 

 .انقطاع االمداد الكهربائي إلينقص العازلية نتيجة لتراكم الغبار على العوازل مما يؤدى  -0

 . سقوط اعمدة الخطوط نتيجة لهطول االمطار والرياح أو بواسطة حركة المرور -5

 . انقطاع االمداد الكهربائي بسبب نزول الطيور على الخط -6

 بفعل المجال المغناطيسى   تالمس االسالك إليالحمولة الزائدة تؤدى  -5

 حالة التعفن الداخلية والخارجيه التي تصيب جسم العمود الخشبى -0

 وجود شرووخ في العمود الخشبى -9

 وجود شروخ بالعوازل -18

 وجود انحناء بذراع حامل العوازل -11

 نقص قطر العمود  -12



 
 

 ضأعمدة الجهد المنخفتركب على  التييكية انالمهمات الكهروميك
متر لحماية  3تركب على أعمدة الجهد المنخفض في البداية مسورة من الحديد بطول اليقل عن 

 الكابل الصاعد بقطر مناسب وتثبت بقفزان بمسمار وصامولة 
 ترتيب الموصالت على العمود

سم وان ال تقل 28يجب ان التقل المسافة الرأسية واألفقية بين الموصالت على العمود عن 

سم يجب فحص العوازل  18ن الموصل وسطع العمود أو بين الموصل والعازل عن المسافة بي

مع مالحظة ( إلخ ... وعند تركيبها يجب ان تكون خالية من التشققات أو الشروخ ) قبل تركيبها 

 انه يجب تركيب سلك التعادل على عوازل أيضا

 إستخدام الموصالت: ثالثا 

الهوائية ويختار قطاعه طبقا للقدرة المنقولة ويجب  تستخدم الموصالت األومنيوم في الخطوط
 16وتكون الموصالت من األلومنيوم قطاع  2مم 35ان اليقل قطاع ا لموصل المستخدم عن 

 ( توصيالت المشتركين ) المناول  إليفي حالة التفريعات من العمود  2مم
% 2.5  ±ر في الجهد عن وعند حساب الفقد في الجهد يجب األخذ في اإلعتبار أال يزيد التغيي

فولت فان الجهد عند  208من الجهد األصلى وعلى سبيل المثال انه عندما يكون الجهد األصلى 
 فولت  ،  206و230المستهلك يجب ان يقع بين 

 عن الخطوط الهوائية  داتإرشا

اليسمح بعمل وصالت أو لحام الموصالت في مسافة التقاطع كما يجب أال تقل المسافة  -1

 متر  5رأسية بين الموصالت ومنسوب األرض في حالة أقصى ترخيم لها عن ال

متر من  1.5يجب أال تقل المسافة األفقية بين موصالت الضغط المنخفض والمبانى عن  -2

 متر بينها وبين الجدران 1فتحات الشبابيك والبلكونات وأال تقل عن 

 وصالت واألشجار عن متر يجب أال تقل المسافة األفقية أو الرأسية بين الم -3

يجب اال تقل المسافة الرأسية بين خطوط الجهد المنخفض وخطوط الجهد المتوسط المتقاطعة  -0

متر وأال تقل  188متر عندما تزيد طول المسافة بين عمودى الجهد المتوسط عن  2.5معها عن 

 متر 188كانت المسافة بين عمودى الجهد المتوسط أقل من  إذامتر في حالة  2عن 

 عند تقاطع خط الجهد المنخفض مع خط التليفونات اآلتييجب مراعاة 

ان يمر خط الجهد المنخفض أعلى خط التليفونات حيث المسافة الرأسية بين خط الجهد  -1

 متر  1.25المنخفض عند أقصى درجة حرارة وخط التليفونات التقل عن 

 2أال تقل المسافة األفقية بينهما عن عند مرور خط جهد منخفض بجوار خط تليفونات يجب  -2

 متر 1متر وفى حاالت حاالت خاصة 

 انواع االعطال التي تصيب الخطوط الهوائية



 الشكل القادم يوضح اغلب االعطال التي تصيب الخطوط الهوائية

 

  شاء خط هوائى لشبكة الجهد المخفض ان خطوات
به لتحديد أماكن األعمدة وانواع الطرازات يتم عمل مسح مبدئي للموقع المراد انشاء الشبكة  -1

 .المختلفة لألعمدة 

 تتم أعمال الحفر  -2

يتم عمل فرشة خرسانية عادية ويتم توزيع األعمدة على أماكن الحفر وتترك الفرشة حتى  -3

 تجف وتعمل الفرشة على حماية العمود من التآكل والصدأ وتساعد على اتزان العمود 

باستخدام العمالة مع ضبط اتزان العمود بميزان المياه وكذلك ضبطه خطيا يتم زرع األعمدة  -0

 مع باقي األعمدة ثم توضع الصبه الخرسانية و مكوناتها من زلط ورمل وأسمنت 

 يتم تركيب العوازل والحوامل طبقا لطراز العمود ومساحة مقطع الموصل   -5

لبولر مع العمال ويفضل تركيب السلك يتم شد السلك مع مراعاة الترخيم وذلك باستخدام ا -6

 االوسط أوال حتى يعمل اتزان لباقى االسالك وكذلك شد لالعمده  

يتم تأريض شبكة الجهد المنخفض بتركيب سلك األرضي بين األعمدة وذلك بوضع ماسورة  -5

 أعمدة  5أرضى كل  

ك ببعض لعدم تعرضها في المنطقه التي بها رياح شديده يتم تركيب قطع خشبيه لربط االسال -0

 لتالمس عند تعرضعا للهواء أي تارجح االسالك

 يتم التغذية وعدد األعمدة عليه إينيوضع على كل عمود بداية لوحة تبين مسمى الخط ومن  -9

 

 الهوائية للضغط المتوسطالخطوط  المواد المستعمله في حساب كميات

 عمود تعليق -1

 عمود وفقا لنوع خشبى أو حديدى 1عدد -

 عوازل تعليق 3عدد  -

 عازل مسمار 1عدد  -

 زاويه تثبيت 2زراع حامل العوازل مع  1عدد -

 عازل حامل سلك التاريض 1عدد  -



 
 عمود شد -2

 عدد ا عمود شد - 

 عوازل قرص تستخدم لشد 6عدد  -

 زراع حامل العوازل 2عدد  -

 عازل مسمار 1عدد  -

 شداذات مع سلك الشد الخاص بها 2عدد  -

 كتل خشبيه للشداذات التثبيت 2دد ع -

 
 عمود نهايه -3

 عمود نهايه 1عدد  - 

 عوازل قرص لغرض الشد من جانب واحد 3عدد  -

 زراع حامل العوازل 1عدد  -

 شدد  2أو  1عدد  -

 كتله خشبيه لغرض تثبيت العمود 2عدد  -

 



 
 

 

  حامل المحول التوزيع عمود

  Hرف عمود أو عمودين على هيئة  ح 1عدد  - 

 مانعة صواعق 3عدد  -

 عوازل زاويه 3عدد  -

 فيوز خرطوشه 3عدد  -

 حامل احدهما لمانعه الصواعق واألخر للعوازل 2عدد  -

 بالطول سلك تأريض لجسم المحول -

 50KV -100KVمحول توزيع بقدرة  1عدد  -

 حامل عريض بوضع افقى  لتثبيت المحول 2عدد  -

 وصيل بين الفيوز والمحول ومانعه الصواعقبالطول اسالك هوائيه لغرض الت-

 
 

 بالخط الهوائى كابلربط 

 Hعلى شكل حرف  2عمود أو  1عدد  -

 حامل تثبيت احدهما للفيوز واألخر لمانعه الصواعق واألخر للكبل 0عدد  -

 مانعة صواغق 3عدد  -

 عوازل  زاويه لحمل الفيوز 3عدد  -

 فيوز ضغط عالى فيوز مسمار 3عدد  -

 اطرف توصيل خارجيه لكبل  1 عدد -



 

 

 تعريفات المستخدمة في الشبكات الهوائية
 

هووو عووازل مثبووت بووه تركيبووات معدنيووة إلمكووان ربطووه ربطووا مرنووا بالوحوودات األخوورى  وحدة من سلسلة عازل

 لتكوين سلسلة عازل

عضوها تتكون وحدات السلسلة العازلة من وحدة أو أكثر من هذه الوحودات مربوطوة بب سلسلة عازلة

 ربطا مرنا

تتكون من سلسلة عوازل واحودة أو اثنوين أو أكثور مربوطوة موع بعضوها علوى التووازي  مجموعة عازل تعليق

بطريقووة مناسووبة وكاملووة بالتركيبووات الالزمووة لتثبيتهووا تثبيتووا مرنووا موون طرفهووا العلوووي 

 بالدعامة الحاملة بينما تحمل من طرفها السفلى موصل أو مجموعة من الموصالت

تتكون من سلسلة عوازل واحودة أو اثنوين أو أكثور مربوطوة موع بعضوها علوى التووازي  موعة عازل الشدمج

بطريقة مناسبة وكاملة بالتركيبات الالزمة لتثبيتها تثبيتا مرنا من أحد طرفيهوا بدعاموة 

 حاملة ومربوط بطرفها األخر موصل أو مجموعة موصالت في حالة شد

كي يمكوون أن يتحملووه العووازل أو مسوومار تثبيووت العووازل تحووت هووو أقصووى حموول ميكوواني حمل الكسر

 ظروف االختبار

يعتبر الموصل يميني الجدل إذا كان جدلة فوي اتجواه عقوارب السواعة ويسواري الجودل  اتجاه الجدل

 إذا كان جدله في اتجاه ضد عقارب الساعة

رد إلوى القطور الخوارجي هي النسبة بين طوول خطووة اللووب الوذي يرسومه السولك المفو نسبة خطوة الجدل

 لهذا اللوب

 أرضى األبراج

 

الغرض من أرضى الخطوط الهوائية هو لتقليل الخطر لألفراد والحيوانات عند لموس 

أو االقتووراب موون األبووراج عنوودما يتعوورض البوورج لحادثووة توصوويل مووع الموصووالت أو 

 تسرب نتيجة انهيار سالسل العازالت أو ألي سبب أخر

تقليل اإلجهادات على العوازالت بسوبب ارتفواع الجهود  عنودما  سبب أخر هام جدا وهو

 .يتعرض موصل األرضي واألبراج لصاعقة 

هو الجهد الذي يقاس بوين أي اثنوين مون الموصوالت الثالثوة الرئيسوية لخطووط الشوبكة  جهد الخط

 ذات الثالث أوجه

ئيسوية ونقطوة التعوادل هو الجهد الذي يقاس بين أي موصل من الموصالت الثالثوة الر جهد الوجه

 للشبكة ذات الثالث أوجه

التفريغات الكهربية 

 الهالية

عند شحن موصل بجهد كهربي فان الوسط العازل المحيط بالموصل وهو الهوواء فوي 

الخطوط الهوائية ، يصير مشحون بالكهربواء ويمكون قيواس المجوال الكهربوي المحويط 



يوتم إجوراء هوذه القياسوات سووف بالموصل على مسافات مختلفة من الموصل وعنودما 

نجوود أن الجهوود بووين النقوواط ذات المسووافات المتسوواوية فووي الفووراغ عموديووا علووى اتجوواه 

الموصوول يتنوواقص عنوودما تتزايوود المسووافة موون الموصوول وتسوومى الشووحنة الكهربيووة فووي 

ومع أن الهواء تام العزل عند الجهوود المنخفضوة ( الجهد المتدرج)الفراغ بين نقطتين 

ا يتزايد الجهد المتودرج فوان جزيئوات الهوواء تصوبح متأينوة وموصولة وعنودما ، وعندم

يتجاوز جهد التأين الحد فوان التيوار الوذي يتودفق عوادة فوي الخوط يتبودد فوي الفوراغ مموا 

الطاقة الكهربية ويسومى هوذا الفقود باسوم التفريوغ الهوالى أو الكورونوا  فيينتج عنة فقدا 

(CORONA) ج حووول الموصووالت حووين تكووون كبيوورة بمووا التووي يمكوون رايتهووا كتوووه

 .يكفى 

عندما يتزايد قطر الموصل يتناقص الجهد المتدرج حول الموصل مؤديوا إلوى احتموال 

تشغيل الخط بغير هالة عند جهد أعلى أكثر مما هوو الحوال بالنسوبة لموصول ذي قطور 

 .صغير 

نوتج عنهوا أي خشونة بسطح الموصول أو الملحقوات المعدنيوة للموصوالت والعوازالت ي

 نقاط للجهد العالي المتدرج مع زيادة مالزمة في فقد الكورونا

الموصالت المحزومة 

 (الحزمية)

هو وضع موصلين أو أكثر لها حجم معقول على مسافة عودة سونتيمترات مون بعضوها 

، حيوث أن الموصوالت المحزوموة تسولك معوا سولوك الموصول التووازيوتشغيلها على 

 الكبير

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 األرضيةبالت الكا
 

الوسيلة الثانية من وسائل نقل التيار الكهربائي بعد االسالك الهوائية  يالكابالت االرضية تعتبر ه

وهي تتكون من نفس مادة الموصل نحاس او المونيوم ولكنها تتميز بانها  يتم تغطية تلك االسالك 

ة اكثر في انة تم جمع  جميع الموصالت بمادة يطلق عليها العازل و هذا العازل اعطنا حري

ا ال هبداخل حيز واحد يطلق علية قميص العازل حيث اصبحت المسافة بين الموصالت وبعض

سم ولكن في االسالك الهوائية كانت المسافات بين الموصالت كبيرة كانت تصل الي  5تتجاوز 

 والشكل القادم يوضح ذلك سم 58اكثر من 



 
 إلي أماكن التوليدمن موصل معزول يستخدم في نقل القدرة الكهربية  ولذلك يكون الكابل هو

وهو يعتبر من وسائل الجمال التي تم صناعتها ليكون البديل  مناطق  التوزيع حتى المستهلك

مدفونة في االرض  الكابالتحيث تكون تلك   تشوة المنظر الجمالى للمدينة إليلالسالك الهوائية 

تصنع الكابالت أما بقلب واحد أو قلبين أو ثالثة قلوب    جمالى للمدينة  ووال توثر على المنظر ال

خفض  إليوربما أكثر من ذلك ويمكن القول بصفة عامة ان استخدام الكابالت ثالثية القلب يؤدي 

التكاليف وخفض هبوط الجهد أما الكابل أحادي القلب فهو أكثر مرونة واسهل في التركيب 

ن استخدام الكابالت وحيدة القلب يكون أفضل داخل المبانى التجارية والتوصيل وعلى ذلك فا

 نظًرا لكثرة تعرض الكابل من انحنائات وكذلك كثرة التفريعات والتوصيالت على الكابل 

 
 حماية الكابل

جب أن تتوافر فى الكابل حمايات تجعله يقوم بالعمل المكلف به دون مشاكل والحمايات ي

 : هى الموجودة على الكابل

 :الحماية الكهربائية  -1

من هذا التيار  نتيجة الن الموصل يستخدم لنقل اليتار الكهربائي فالبد من حماية مكونات الكابل

موجودة ال اتحمايالأهم  ومن الظواهر التي تصاحب مرور التيار مثل المجال المغناطيسي ومن

 : هي  فى الكابل 

 .  عالمات تحديد األوجه -  شبكة النحاسيةال -شبه الموصل  - X.L.P. Eالعزل مادة 

 :الحماية الميكانيكية  - 2

 نتيجة الن الكابل يدفن في االرض وقد يتعرض لمرور اوزان ثقيلة علية فالبد من حماية

 : هي  موجودة فى الكابل ال اتحمايالأهم  ومنمن الضغوط والمؤثرات الخارجية   الكابل



 

    التسليح -  الحشو

 :  الكيميائية الحماية -3

وايضا   فى التربة من أحماض وقلويات ومواد عضويةنتيجة لمرور الكابل في اوساط مختلفة 

 وباالخص العالف الخارجي مما يؤدى إلى إتالف الكابلتعرض الكابل لدرجات حرارة مختلف  

 pvcوللك يفضل ان يكون العزل الخارجي للكابل من مادة 

 

  sCable Type  الكابالت انواع

 

الكابالت لكي تالئم وتناسب ظروف التشغيل التي سوف تعمل فيها ويمكن تصنيفها  تتعدد وتتنوع

  )نوع المادة العازلة -جهد التشغيل  -  عدد القلوب)عديدة مثل  بطرق

 انواع الكابالت من حيث جهد االستخدام

 اآلتي إليا وفق العالم تتفق علي ان قيمة الجهد معظم المواصفات القياسية علي مستوي

 فولت  0111حتى            كابالت الجهد المنخفض     
 ف . ك 33ف  حتى . ك  1بعد     كابالت الجهد المتوسط             

 ف . ك  088ف  حتى . ك  66 من             العالي       كابالت الجهد 

 ف .ك  558ف حتى . ك  088اكبر من       كابالت الجهد الفائـــق      

 U/U0يحتوى على قيمتين للجهد وهما جهد التشغيل وجهد العزل الكابل

 يمكن ان يتحمله الكابل (  line-to-line)وهو أقصي جهد خطي  V التشغيلجهد  -

 وهوالجهد المقنن بين الموصل واألرض اثناء التشغيل العادي  V0 العزلجهد  -

 

 :تقسيم الكابالت حسب مستوي الجهد إلي يتم

A- فولت  1444: فولت    1ت الجهد المنخفض   من  كابال 

في الشبکات العامة  الداخلية منخفض لنقل الکهرباء في خطوط التوزيعالجهد الکابالت  تستخدم  

تلك الكابالت تعمل علي جهد ال يزيد  ومحرکات الکهربائية ال و اإلضاءة أنظمة مثل و الصناعية

 مادة بولى فينيل كلوريد مواد أولية بسيطة مثل من فولت  وتتكون تلك الكابالت  1888 عن

PVC  168التشغيل العادى و تتحمل حتى  درجة مئوية فى 58تحمل درجة حرارة حتى التي ت 

 ك ف 3كعازل حتى جهد  PVC يتم استخدام درجة مئوية فى حالة الشورت سيركت و عادة

والتي  XLPE اثيلين التشابكى البولىوايضا توجد مادة اخري تستخدم في عزل الكابل وهي مادة 

مئوية فى حالة  258حتى درجة  مئوية فى حالة التشغيل العادى و 98حتى  تتحمل درجة حرارة

اما مادة   ك ف 3للجهود اعلى من  كعازل XLPE الشورت سيركت و عادة يتم استخدام

موصالت يتم والكابل يحتوي بداخلة علي عدد من ال األلمونيوم  النحاس أو الموصل فتكون من
تحديدها وفقا لقيمة الجهد  حيث يتم استخدام كابل ثنائي القلب في حالة التغذية بجهد احادي الوجة 

أما فولت  404فولت و يتم استخدام كابل رباعي االوجة عند التغذية بجهد ثالثي االوجة  041
يع كابل رباعي االوجة من فيتم استخدامة في حالة زيادة التيار عن قيمة ال يستط أحادي القلبالكابل 

لمقاومة  ويوجد منها كابالت مسلحة بشرائط من الصلب أو من األلمونيوم حمل ذلك التيار 
 او كابالت غير مسلحة حتي يسهل ثنيها داخل المنشاءت  ( PVC)ات الميكانيكية داإلجها



  

 
B-  ف  .ك    33 إليف  .ك  1كابالت الجهد المتوسط    من 

الطاقة  نقلل تلك الكابالت تستخدمو  MVويطلق عليها باللغة االنجليزية  متوسطلكابالت الجهد ا

نظرا الرتفاع ك ف  حيث  33ك ف حتي جهد  3.3شبكات التوزيع بداية من جهد الکهربائية في 
او   (XLPE)استخدام عازل مثل البولي إيثيلين  الجهد والمجال الكهربي حول الموصالت فانة يتم

المشبع بالزيت للعزل بين الموصالت وبعضها  وطبعا تلك الموصالت تصنع من  استخدام الورق
 يةيمكن ان تكون كابالت الجهد المتوسط احادى الوجه أو ثالث مادة النحاس او االلمونيوم  و

 كما بالشكل االوجه

 
C -  ف .ك 444: ف  .ك   66كابالت الجهد العالي       من 

عند  لـنقل الطاقة الكهربائية تستخدم   و HVيها باللغة االنجليزية كابالت الجهد العالي ويطلق عل

مشابهه في ك ف وهذا النوع من الكابالت  411ك ف حتي  66بداية من الجهد  ليةالعا ودهالج
بتقنية  للكابل تكون ات الكهربيةدولكن المواد المقاومة لإلجها تكوينها لكابالت الجهد المتوسط

 للربط بين المحطات  في الدوائر الرئيسية لخطوط النقل وكذلك تلك الكابالت اعلي وتستخدم
وممكن ان تكون تلك االنواع من الكابالت ثالثية  المدن والكابالت  وخصوصا داخلا وبعضه

 االوجة او كابالت احادية االوجة ويفضل ان يتم استخدام كابالت احادية الوجة

          

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9


 

 -:الموصل  حيث شكل من انواع الكابالت : يا انث

مادة جيدة  يصنع قلب الكابل مني ولذلك الموصل هو المادة التي من خاللها يمر التيار الكهربائ

منخفضة لنقل التيار الكهربي  بمقاومة التوصيل للتيار الكهربائي حيث يجب ان تتميز تلك المادة

 . ( core) ويسمي هذا الموصل عادة قلب
 

A- الموصالت المصمتة: Solid Conductors 
لتي تعمل علي تيارات صغيرة الصغيرة وا تستخدم الموصالت المصمتة للكابالت ذات المقاسات

الكابالت في دوائر التحكم واالنارة بالمحطات  مرونة عالية وتستخدم هذة إليوال تحتاج 
 المصمت هو الذي يتكون من شعرة واحدة  الموصل و الصناعية الكهربية والمنشئات

 
 

B- الموصالت المجدولة : Stranded Conductors 
في األحمال المرتفعة والجهود  لذلك تستخدممن الشعيرات  تكون من عددت ةالمجدولالموصالت 

 تتحمل تيارات اعلي لنفس مساحة مقطع الموصل وذلك نتيجة الخاصية القشرية النها العالية
االزدحام في  إليلتيار الكهربي تميل ل المكونة الكترونات حيث ان skin effect لمرور التيار

في الطبقات يمر  التيار  النكبيرة في الطبقات الداخلية  الطبقات الخارجية للموصل وتقل بدرجة
كان مصمتا  إذابكثير من الطبقة الخارجية لنفس الموصل  والتي تكون اكبر سلكالخارجية لكل 

تيار كهربي أعلي من الموصل المصمت لنفس مساحة المقطع  وبالتالي الموصل المجدول يتحمل
الخارجي للموصالت المجدولة اكبر من القطر  القطر ولكن يكون وأيضا يمتاز بالمرونة العالية

المجدولة باشكال  تصنع الموصالت .المساحة الخارجي للموصالت المصمتة والتي لها نفس
 وانواع مختلفة

  

  (عدد االوجة للكابل ) من حيث عدد الموصالت الكابالت  انواع:ثالثا 
 القلوب تخضع لعوامل اقتصادية وتقنيات ثالثية كابالتوابين كابالت القلب الواحد  لكي يتم االختيار

وخصوصا  القلوب أقل في التكلفة وكذلك تشغل مساحات اصغر ثالثيةكثيرة فحين نجد ان الكابالت 
المحطات نجد ان الكابالت  عند التوصيل بداخل داخلاما  مجاري الكابالت عند تمديدها بداخل 

من حيث  ةغير اقتصادي اركيب والتوصيل ولكنهأفضل وسهولة في الت مرونة تعطيوحيدة القلب 
محطات التوزيع الثانوية للربط بين داخل استخدامها  والتوصيل ولكنه يفضل  السعر وحيز التركيب



ايضا في محطات التوزيع االبتدائية للربط بين لوحات التوزيع ومحول و المحول ولوحات التوزيع
ك ف للربط بين محطات  66الجهود العالية بداية من الجهد من كال الجانبين ويكثر استخدامها في 

 النقل وبعضها البعض 

 :اآلتي إلي الكابالت وفقا  لعدد االوجه يمكن تصنيف

 
  A -القلب الواحد والكابل ذ  

الكابل ذو القلب الواحد نقصد بكلمة قلب هو الموصل فهذا النوع من الكابالت يحتوي علي 
حيد من الكابالت الذي يستخدم في كال الجهود العالية موصل واحد فقط وهذا النوع الو

 والمنخفضة  والفرق يكون في جهد التشغيل للكابل والذي يحدد نوع االستخدام لة
      

 
 - Bمتعددة القلوب  الكابالت 

كما ذكرنا سابقا ان المقصود بكلمة قلب هو الموصل  حيث يوجد كابالت تحتوي بداخلها علي 
 اكثر من موصل لسهولة التوصيل والترتيب ومن تلك االنواع  

 الثالثه قلوب والكابل ذ- 

دم احتياجها الي خط يتم استخدام هذا النوع من الكابالت في شبكات الجهد العالي والمتوسط لع

 التعادل وايضا في حالة محركات الثالثة اوجة والشكل القادم يوضح احد انواع تلك الكابالت 



 
  core cable -imultالكابل متعدد القلوب- 

اقل من  المنخفض دالجهشبكة  في  الكهربائية تستخدم الكابالت رباعية القلوب لتوزيع الطاقة
حسب ياخذ الوان تحدد نوع الوجة   العزل وتتميز تلك االنواع من الكابالت بان فولت  0111

حمر واصفر أ وهذة االلوان هيية مالعال نظام معين يتناسب مع الموصفات القياسية في الجهود
 وأزرق وأسود 

 

 
 :العازل انواع الكابالت من حيث نوع مادة  -رابعا

 ( .كابالت زيتى ) كابالت معزولة بالورق المشبع بالزيت  -1

 ( . البولى فينيل كلورايد )  P . V . Cكابالت معزولة بمادة ال  -2

  بوليكروس لينكد [   X . L . P . E] كابالت معزولة بمادة  البولى إيثلين المتشابك  -3

 [ .  P . E] كابالت معزولة بمادة البولى إيثلين   -0

 [ . E .  P . R]  المطاطيكابالت معزولة بمادة البولى إيثلين  -5

سم مادة العزل المستخدمة مما يدل على مدى أهمية او مما سبق يتضح لنا ان الكابالت تسمى ب

يجب ان تتوافر في  فانةالكابل ونظرا لهذه األهمية العزل في صناعة الكابالت وهو أهم مكونات 

انه من الصعب توافر كل مواصفات  االعتبارمادة العزل بعض المواصفات مع األخذ في 

 وخصائص العزل الجيد في مادة واحدة

A -(PVC)  polyvinyl chloride    فينيل كلوريد البولي 
وأهم انواعها البولي فينايل . بالبرودة وهي من انواع البوليمر التي تلين بالحرارة وتصلد 

وهو غير مناسب للجهود : ف .ك 3ويتميز بخواص كهربية ممتازة حتى جهد  PVCوكلوريد 

األعلي من ذلك إال بأستخدام انواع خاصة منها وكما ذكرنا فهو يتصلد بالبرودة ويلين بالحرارة 

م بصفة مستمرة  58د عن ومن األفضل عدم تعريضه لدرجات حرارة تقل عن الصفر أو تزي

وهو يتميز أيضا بخاصية اإلطفاء الذاتي للهب فهو يحترق عندما يلمس اللهب مباشرة ولكنه 



بمجرد إبعاد مصدر اللهب وينتج عن احتراقه غازات سامة ويجب اال تزيد درجة حرارة ينطفئ 

درجة مئوية أثناء فترات قصر الدائرة وإال تلف العازل وهو يقاوم األوزون  168الموصل عن 

 .بصورة جيدة ويتلف بتعرضه للكلور 

 
B -(XLPE)  cross linked polyethylene   طالرب بولي اثيلين متشابك 

البولي  –وهي المواد التي ال تلين بالحرارة حتى درجة حرارة إحتراقها أو تحللها وأهم انواعها 

ويتميز بخواص كهربية وفيزيائية وكيميائية ممتازة ويمكن استخدامها ( XLPE)إيثلين التشابكي 

درجة مئوية في  258درجة مئوية وبدرجة حرارة  98في درجة حرارة مستمرة للموصل حتى 

رات قصر الدائرة وتعتبر مقاومته ممتازة للرطوبة ولغاز األوزون الذي يتصاعد نتيجة لظاهرة فت

الناشئة من زيادة شدة المجال الكهربي للعازل ولكنه غير مقاوم للكلور وهو Coronaالكرونا 

ك ف حيث 3مادة صلدة جدًا غير قابلة لالشتعال تستخدم عادة في الكابالت ذات الجهد األعلي من 

 .ان استعمالها في الجهود األقل من ذلك ال مبرر له الرتفاع ثمنها 

 

 
C  -  الورق المشبع بالزيت 

بورق مشبع بالزيت قليل اللزوجة وفائدة في هذا النوع من الكابالت يتم عزل مادة الموصل 

نع الزيت هو زيادة العزل وملء أي فراغات تتكون نتيجة تمدد الغالف الخارجى وهذا الزيت يم

دخول الهواء المشبع بالرطوبة ويحافظ على ليونة الورق ويجب ان يحتفظ الزيت بضغطه العالي 

يتم  ثم, بالزيت  بحزام عازل إضافي من الورق المغموس الكابل و يتم إحاطة قلوبداخل الكابل 
فيتم  وإذا كان الكابل سيتعرض لقوي ميكانيكية, إحاطته بغالف رصاصي لمنع دخول الرطوبة 

 سليحه بالصلب وتستخدم طبقة خارجية من الخيش أو كسوة من الجوت مع استخدام موادت



أو أي تشققات يحدث تسرب ( طبقة الرصاص ) وعند حدوث كسر في الغالف الخارجى .واقية

للزيت فيهبط ضغطه فيجف الورق العازل نتيجة لهذا التسرب ويتسبب في عمل قصر في األوجه 

 لفيتلف الكاب( الفازات ) 

 مكونات الكابل  المعزول بالزيت

  ( البطانة الداخلية) الفرشة  - الغالف الرصاص -  الحزام -  الحشو -  العزل - الموصل

 الغالف الخارجى -  التسليح

 
 (المعزولة بالورق المشبع بالزيت ) مشاكل الكابالت الزيتية 

يرة العيوب والمشاكل مما كان له مما الشك فيه أن الكابالت المعزولة بالورق المشبع بالزيت كث

تأثير على عمرها اإلفتراضى وكذلك على كثرة أعطالها والتى تؤثر بال شك على إستمرارية 

فى عمل الوصالت   كما أن هذا النوع يحتاج إلى خبرة  التغذية ووصول التيار بإنتظام للمشترك

الت حتى أصبح أمر تعطلها و إلى حرص كامل أثناء عملها ومع ذلك فقليال ما تنجح هذه الوص

أمر عادى ودائم  لذا فإن األبحاث بدأت من خالل عيوب هذه الكابالت حتى يمكن التغلب عليها 

بديال عن هذه الكابالت وتحل محلها اآلن  X.L.P.Eوتجنبها وأصبحت الكابالت المعزولة بمادة 

 : يتية فى أعمال التشغيل لما لها من مميزات تغلبت على عيوب الكابالت الز

 عيوب الكابالت الزيتية 

 تفاعل الغالف الخارجى مع التربة  - 1

 وجود األرضى على الثالث فازات -2

 وتسرب الزيت منة أحيانا ( الرصاص ) تشقق الغالف الخارجى للفازات  - 3

 تسرب الرطوبة إلى العزل مما يؤدى إلى ضعفة - 0

 امتصاص الرطوبة والمياه من الوسط المحيط   - 5

 يحتاج إلى عناية وحرص أثناء التعامل معه حتى ال يحدث عصر للكابل فتفقد بعض المناطق  - 6

 الزيت ويجف الورق ويصبح العزل ضعيف مما يؤدى إلى انهياره من خالل هذه األماكن    

 المجال الكهربى فيها غير قطري ومتداخل لعدم وجود أرضى على كل وجه - 5

 

  (تسليح الكابل ) حماية الميكانيكية للكابل ث الالكابالت من حي انواع

A- كابل يحتوى على اسالك تسليح 

لية فيركب اسالك تسليح لحماية اضغط عقوة ل الكابلفي حالة تعرض  تلك الكابالت تستخدم

 :ذلك يستخدم في اغراض التاريض لذلك يوجد حالتين وهما من العصر وك الكابل



 تأريضوضع  في األولىالحالة 

وجه المزوده باسالك التسليح لغرض التاريض يكون جهد الوجه الة أية كابالت ثالثفي حال

ولذلك يكون قيمة الجهد  1.53وجه آخر بمقدرار  إلياألرضي أقل من جهد الوجه  إليبالنسبة 

 كابلذلك من ضغط الجهد بين األوجه ومن امثلة  √3بين أحد األوجه وسلك التسليح أقل بمقدار 

ك ف  6.3=  11/1.53= الجهد بين الوجه وسلك التسليح  قيمة ف فيكون ك 11مسلح بجهد 

يعنى  6.3/11 أي Uo/Uك ف ولذلك يكتب أحيانا  11آخر هو  إليالجهد بين وجه  قيمة ويكون

تأريض الغالف المعدني للكابالت هو  السبب فيذات تسليح وفى وضع تأريض أما  الكابلان 

الناتج عن مرور التيار  المجال المعناطيسىلغالف بسبب الناشئ على هذا ا جهدال التخلص من

أو  واحدة تأريض الغالف من جهةالموصل  ويكون التاريض بطريقتين وهما أما في  المتناوب

 :السبب التالي إليمن جهتين فهذا يعود 

العاملين  التأريض من جهتين هو أفضل للكابل حيث ال يوجد خطر على العازل أو االشخاص -

التأريض من جهتين أي الجهد  نة تلك الكابالت أي اليوجد جهد عالي على الغالف بسببفي صيا

 خبرة كبيرة إليتحتاج  يكاد يكون صفر وهذة الطريقة سهلة وال

التيار المار في  ولكن المشكلة بهذه الطريقة وجود الضياعات الكهربائية الذي يتناسب مع مربع

 مغلقة ةئرالداسبب ان بومقاومته نتيجة مرور تيارات  الغالف

أما الطريقة التانية تأريض الغالف من جهة واحدة حيث انه ال يوجد ضياعات في الغالف لعدم  -

قد  قيمة إليولكن المشكلة هنا بارتفاع الجهد على الطرف اآلخر من الكابل  ة المغلقةئروجود الدا

 بوضع مفرغات جهد لة وذلكان يوجد حل لهذه المشك إلي ةتسبب في خرق عازلة الكابل وانهيار

 عندها تضبط وتعمل عند قيم معينة الكابلعند الطرف اآلخر من 

 
 تأريضوضع غير  الثانيةالحالة 

وجه  إلياألرضي هونفسة جهد الوجه  إليحيث يكون جهد الوجه بالنسبة  الكابلال يمكن تأريض 

نفسة قيمة الجهد بين األوجه  آخر ولذلك يكون قيمة الجهد بين أحد األوجه وبين سلك التسليح هو

= ك ف فيكون الجهد بين الوجه وسلك التسليح  11غيرمسلح بجهد  كابلذلك وبعضها ومن امثلة ل

أي   Uo/Uك ف ولذلك يكتب أحيانا  11آخر هو  إليك ف ويكون الجهد بين وجه  11=  11/1

 ذات تسليح  ولكن غير مؤرض  الكابليعنى ان  11/11

B – على اسالك تسليحال يحتوى  كابل 

يكثر استخدام ذلك في تسليح وبالتالى الاسالك  يوجد من ضمن مكونتهااألوجه ال  كابالت ثالثية

ثنى كثير داخل  إلياسالك وأيضا النة كثير يحتاج  0حالة كابالت الجهد المنخفض نظر لوجود 

 وايضا  في حالة اسالك التوصيالت الداخلية المسارات



 
 

 الكابلمكونات 
 Conductor :وصلالم

تسمح بمرور  مادة لها مقاومة نوعية صغيرة او كما يطلق علية القلب هو عبارة عن الموصل 

مع قيمة التيار المار فيه الموصل  تناسب مساحة مقطع حيث ت من خاللها بسهولة الكهربائيالتيار 

ة تعزله عن مادة عازل الموصل يحيطومقطع الموصل يتحمل تيارات اكبر  أي كلما زاد مساحة

األلومنيوم  يصنع الموصل من مواد له قابلية التوصيل للكهرباء ومن تلك الموادو باقي القلوب 

 .ت كهربائيةالاستخدامهما كموص كثري هما الفلزان الوحيدان اللذانوحاس نوال

A- األلمونيوم 

ن سحبه يمكحيث  ويمكن تشكيله بسهولة في أي شكل فضىفلز خفيف الوزن، لونه  األلمونيوم

 الكيميائية أو المواد جويهعلى شكل أسالك واأللومنيوم ال يصدأ، ويقاوم التآكل بفعل الظروف ال

أسالك  إليأسهل في سحبه  انه، مما يعني نحاسال واأللومنيوم أكثر قابلية للسَّحب والطَّرق من

الكهربائية  كوابلفي جميع ال تستخدم،صلبلومنيوم المقواة بالاال أسالك فانونتيجة لذلك . رفيعة

 محطات القوى الكهربائية العالية الجهد الموجودة في

 
B- النحاس 

الفضة ، إال ان  الذهب و ويفوقه في ذلك. الكهرباء عرف عن النحاس مقدرته على توصيل

قابلية  ولهللحرارة،  النحاس موّصل ممتازيعتبر و واسع ا على نطاقميحد من استعماله ئهماغال

ويمكن  .فهو اليتشقق عند الطرق الضغط أو التشكيل ألشكال غير معهودة للطرق والتشكيل

واللف . ملم 0,05 تشكيل النحاس على البارد أو الساخن، ويمكن لفّه في شكل ألواح بُِسْمك أقل من

 .قوته على البارد يغير من خواص النحاس الطبيعية، ويزيد من

فمثالً، يمكن تسخين قضيب من النحاس . رألسالك رفيعة دون ان ينكس للنحاس قابليته للسحب

 مقاومة للنحاس.أسالك دائرية أدق في السمك من شعرة االنسان إليوسحبه  سم، ولفه 1قطره 

البني  إليالمحمر  عالية للتآكل ،وهو ال يصدأ ويتغير في الهواء الرطب من اللون البرتقالي

يحميه من مزيد من  سمى الزنجاروبعد التعرض الطويل، يغطى النحاس بغشاء أخضر ي. المحمر

 .التآكل



 
 وتوجد عالقه تربط األلمونيوم بالنحاس  وهي الفقد

Pc  = Pa 

P = I
2 
* R 

I
2
c* Rc = I

2
a*Ra 

I
2
a = Rc/Ra * I

2
c =  17.2414 /28 .03 * I

2
c = 0.61 * I

2
c 

I
2
a = 0.61 * I

2
c 

Ia = √0.61 * I
2
c =  0.78 * Ic 

Ia =   0.78 * Ic 

Ic = 1.25 * Ia 

 
 جدول يوضح مقارنة بني كل من النحاس واأللومنيوم 

 معدن األلومنيوم معدن النحاس أوجه املقارنة م

 % 99.5 % 99.90 النقاوة 1
 م5 664 م5 1403 االنصهاردرجة  2
 مك/ 2مم. أوم  20.43 مك/ 2مم. أوم 17.2414 املقاومة 3

4 
  2مم . أو م / مرت 61  2مم . أو م / مرت  97 املوصلية 

 غري قابل للتمغنط غري قابل للتمغنط قابلية التمغنط 5
 يفقد ملعانة بسرعة ويغطى بطبقة من يغطى بطبقة صدأ لوهنا أخضر من قابلية الصــدأ عند 6
 لسرافي -كابالت   -خطوط هوائية  كوس   - لسرافي -كابالت   -خطوط هوائية   االستخدام 7
 كلبسات  -كوس   - ت ابرا -قواعد مصهرات  -كلبسات   -  
-خفيف الوزن -طرى -موصل جيد عالية  اجتهاذاتيتحمل  -موصل جيد  املميزات  0

 رخيص الثمن
  سريع التأكسد  غاىل الثمن  -ثقيل الوزن  العيوب 9

 من مقاومة النحاس  1.5=مقاومة  



 مادة شبه موصلة)ستارة الموصل  -2
 سطح بانتظام وتملئ الفراغات بين الموصلطبقة من مادة شبه موصلة رقيقة توضع حول  هي

وذلك لتضمن دوران الموصل أي عدم وجود أي اسالك بارزة من الموصل حيث  الموصل
وهي تحمي الموصل من اإلجهاد الكهربي  الكابلوجود اسالك زائدة تسبب كسر العزل وتدمير 

الغير منتظم وكذلك  لمجدوحول القلب نتيجة سطح ال تعمل علي تنظيم المجال الكهربي المتناثر
 يار العازلهالعازل والموصل والتي تتسبب في ضعف وان تمنع تكون الفجوات المتأينة بين

لها اهمية هذة الطبقة ووأحيانا تكون هذة المادة عبارة عن سائل يدهن فوق الموصل مباشرة 
مرور  عندنتيجة تسرب المجاالت  الكهربائية  الكابل تمنع حدوث انفجارالخطورة فهى  خاصة

مادة شبة تكون عمودية علي الموصل ولكن  كهربائية الن هذة المجاالت التيار في الموصل 
مرور تلك المجاالت بحيث تكون موازية للموصل  وتمنع خروجها  بتعمل علي تنظيمالموصل 

 كما بالشكل القادم للخارج أي تمنع تدمير العازل

 
مجاالت الكهربائية تتكثف في هذة النقطة وتتسبب في أما في حالة وجود ثقب بتلك الطبقة فان ال

 كما موضح بالشكل القادم انكسار العزل وبالتالى انفجار الكابل

 
اما في حالة  وهذة الطبقة من شبة الموصل ال توجد اال في كابالت الجهد العالي والمتوسط

ة العازل مباشرة علي كابالت الجهد المنخفض فال يوجد مادة شبة الموصل بل  يكتفي بوجود ماد

 الموصل كما بالصورة القادمة

 



 Insulation : العازل -3
 

والذي  حيث احيانا يتم تسمية الكابل بنوع العازل المستخدم العازل هو من أهم األجزاء في الكابل

 فيه جهد التشغيل أي كلما ارتفع الجهد زاد سمك العازل ويشترط ان يتوافر مع ةيتناسب سمك

حيث   اومة لدرجات الحرارة العاليةقمو عمر افتراضي طويل وايضا ربية عاليةشدة عزل كه

قديما كان العازل يصنع من و جودة العزل تدل علي جودة الكابل واذا ضعف الزل يضعف  الكابل

الكهربية العالية إال ان من عيوبه قابليته  الورق المشبع بالزيت ومن مميزاته شدة العزل

غالف الرصاص كما انه قد ال يتحمل درجات  ا انه غير مرن لوجودالمتصاص الرطوبة كم

بواسطة لدائن بالستيكية أو بوليميرية وهي مستخرجه من  الحرارة العالية أما االن فان العزل يتم

جوامد تتحمل  إليتتأثر بالحرارة ويتم معالجتها وتحويلها  صناعات البتروكيماويات ولكنها

وأهم اللدائن الحرارية  عمليات معالجة خاصة تسمي التشابكية درجات حرارة مرتفعه بواسطة

 : في صناعة الكابالت هي المستخدمة

تتحمل درجة  PVC بالحرارة و عادة مادة تعتبر من اللدائن الحرارية التى تلين PVC مادة -1

درجة مئوية فى حالة  168العادى و تتحمل حتى  درجة مئوية فى التشغيل 58حرارة حتى 

 ك ف 3كعازل حتى جهد  PVC استخدام ت سيركت و عادة يتمالشور

 

احتراقها  الحرارية التى ال تلين بالحرارة حتى درجة حرارة تعتبر من الجوامد XLPE  مادة -2

مئوية  258حتى درجة  مئوية فى حالة التشغيل العادى و 98و عادة تتحمل حتى درجة حرارة 

  ك ف 3للجهود اعلى من  كعازل XLPE امفى حالة الشورت سيركت و عادة يتم استخد

 Ethylene propylene rubber   (EPR ) مطاط من االثيلين والبروبلين -3

 

 
 
 ) nsulation ShieldsI ( الداخلي ستائر العازل -3

 ات وقد تم التغلبداالجها نتيجه لبعضالمشاكل للكابل مما يؤدى لتعرضه للكسر قد تحدث بعض
بشريط او  معدني بإحاطة كل قلب بورق على هذة المشكلة بالكابالت ذات الحجاب المعدني

بكة تعتبر الشحيث   ويتم ربط تلك االشرطة النحاسية مع بعض لتوصيلها باالرضنحاسي 

وهي موجودة على كل فازه من الفازات وتستعمل في كابالت الضغط العالي  النحاسية مهمة جداً 

 كل فازه من الفازات ملفوف عليها شبكة نحاسية حلزونيا وبتجانس على طول الفازة انالثالثة أي 

نها وذلك لحمايتها من تيار القصر وهي مصممة حتى يمك وتسمي أيضا بالحيادي المتحد المركز

 تتكون ستائر  من تسريب تيار القصر ان وجد كما انها تحمى الفازة من الرطوبة وتسرب المياه
  العازل األساسية ستارة-   ستارة العازل المساعدة العازل من جزئين هما



 

  Filling Materialsمواد الحشو للكبل  -4
 داخل الغالف واحتكاكهالمنع تحرك الموصالت ايضا ولكي ياخذ الكابل الشكل الدائري لة 

البد  بالكامل ار الكابلهيبعضها البعض مما يضر العازل وملحقاته ويؤدي إلي دماره وبالتالي ان
بمواد تسمي مواد الحشو  حيث  الكابل ملء الفراغ بين الموصالت المعزولة داخل غالفمن 

 كلوريد البولي فينيلمادة لدنة مثل ممكن تكون تلك المادة عبارة عن شرائح من البالستيك او 
 .لتعطي الكابل الشكل المستدير

 
  Armoring التسليح -5

كما نعرف ان الكابالت يتم تصنيعها من مواد تعتمد بشكل كلي علي المواد البالستيكية وهذة 
ات الحفر أو دمعالمواد معرضة لكثير من االشياء فمثال تكون معرضة لالنضغاط وايضا 

بواسطة أسالك أو شرائح فكان البد من حماية الكابل  حشرات األرضيةالحيوانات القارضة أو ال
التي  منتظمة حول الكابل بكامل طوله لحماية الكابل من األضرار لولبية من الصلب تلف بطريقة

التسليح أما بشريط حلزوني حول الكابل من الصلب أو األلمونيوم المعالج  ويتم ممكن ان تلحق بة
 ات الميكانيكية العالية ولكنه يقلل مندكابل صالبة شديدة لكي يقاوم اإلجهايعطي ال حراريا والذي
التسليح بواسطة أسالك معدنية ملفوفة بشكل حلزوني أو متوازي  أو يتم flexibility مرونة الكابل

  يزيد من مرونة الكابل ويسهل نسبيا عمل وصالت النهاية الطرفية للكابل منتظم حول الكابل مما



 
 

   Jacket or Sheathغالف الخارجي للعازلال -6
والحرارة والغازات  والماء الداخلية للكابل من الرطوبة يستخدم لحماية ووقاية الموصالت واألجزاء

لها الكابل كما يستخدم كعازل كهربي فوق أسالك أو شريط  أو أي مواد كيماوية يمكن ان يتعرض
الواقي للكابل  مي هذا الغالف بالجاكت أو الغالفالتسليح للكابل ويغطي الكابل بكامل طوله ويس

 النايلون وهذة المواد هي ويكون من مواد مقاومة للظروف التي ممكن ان يستخدم فيها الكابل 
nylon فينيل أو كلوريد البولي PVC أو البولي ايثيلين PE ومادة كلوريد البولي فينيل PVC 

 .الكابل ظم الظروف واألحوال التي قد تؤثر عليخصائص تقاوم مع األكثر استخداما لما لها من

 
 الكابالتترقيم 

خطاء في التوصيل  اي ال يحدث تيالغرض من تلك االرقام هو معرفة ترتيب الفازات للكبل ح

حركة  وانعكاسعكس دوران الموتورات بين كابالت فينتج عن ذلك بعض المشاكل منها 

الشبكة لذلك يجب ان  يراعى إجراء التوافق  يؤثر على التشغيل في انهاألسانسيرات وكما 

 تكون هذة العالمات.وتوحيد الفازات أثناء العمل 

 (111    11     1) أو عالمة  ( أزرق  -أصفر  -أحمر   )أو ألوان   (3 2 1)أما أرقام  



 
 مكونات كابالت الجهد المنخفض

 :يوجد نوعين من المواد العازلة التي يتم تصنيع الكابل منهما 

- :من  P. V .Cالمعزول بمادة  الكابل

 الموصل .1

 أبيض أو أسود + أزرق  -أصفر -أحمر  بألوانويكون ملون  P. V .Cالعزل من مادة  .2

 . الفازاترباط أو مجمع ( + حشو )  .3

 تسليح .0

 P. V .C   خارجيغالف  .5

 xlpeمعزول بماده ال الكابل 

 .الموصل   .1

 ( .األول ) شبة الموصل    .2

 .                    X . L . P . Eالعزل     .3

 (   .                    الثانى) شبة الموصل  .0

 . 3 - 2 -1أزرق  أو أرقام   -أصفر  -عالمات تحديد الفازات   ألوان أحمر  .5

 ( .رقائق النحاس ) الشبكة النحاسية أو  .6

 (.أو الفرشة ) الحشــــــــو  .5

 .شنبر التسليح ان وجد  .0

 .الغالف الخـارجى  .9

 

 
  الكابل ياراخت



 : منها عوامل عدة على للكابل السليم االختيار يعتمد

 : الحمل خواص

 في التحميل تجاوز ومدي الحمل ودورة المتواصل الحمل وتيار التشغيل جهد حيث من وذلك

 . الجهد في التغير حدود وكذلك الحمل لتجاوز بها المسموح الزمنية والفترة الطوارئ فترات

 

 : الجهد مقنن

 : الكابل لجهد قييمتين تحديد يجب

  العادي التشغيل اثناء واألرض الموصل بين المقنن وهوالجهد U التشغيل جهد -

 استخدام عند الكابل يتحمله أن يمكن(  line-to-line) خطي جهد أقصي وهو UO العزل جهد -

 ؤرضةغيرالم الشبكات حالة في أما( U=  √3 UO) يكون أن فيمكن مؤرض نظام في الكابالت

 الكابل جهد إلرتفاع نظًرا وذلك3U0√   القيمة من% 153 أو% 133 إلى U قيمة تزيد أن يجب

 . األرضي القصر فترات أثناء

 

 : الموصل مقطع مساحة

 : التالي النحو على عوامل لعدة تبعًا الموصل مقطع مساحة اختيار يتم

  التيار حمل قدرة -

  الطوارئ فترات في التحميل تجاوز -

  بها المسموح الجهد هبوط دودح -

  القصر تيارات وتأثيرات خواص -

  وغيرها المجاورة والكابالت الموصل حرارة ودرجة التركيب طريقة حيث من التركيب شروط

 .الكابل نهاية توصيل متطلبات

  

 مصنع جداول خالل من وذلك التيار حمل لقدرة تبعًا الموصل مقطع مساحة تحديد أوال يتم

 عن وإختالفها التركيب لظروف تبعًا هذه المقطع مساحة تصحيح ذلك بعد يجب الكابالت

  النحو على التقنين خفض معامالت استخدام فيجب,  الجداول لها المناظر القياسية الظروف

 لمقطع الصحيحة المساحة تحديد يمكن حتى بالكابالت الخاصة الفنية النشرات في المعروف

 . الموصل

 

 

 ة مقطع الكابالت مع التيار المسموح بهجدول يوضح مساح

 BSىانوفقا لنظام البريط ك فولت   33 -3.3الجهد المتوسط  تالكابالجدول تحميل  -1

 في حالة  مادة الموصل من النحاس  - 



 

 في حالة  مادة الموصل من االلمونيوم   -

 

 

 

 BSىانالبريطوفقا لنظام  فولت   1444 -644الجهد المنخفض  تالكابالجدول تحميل 

درجة مئويه أما في بعض البالد تزيد درجة  38الجداول القادمه كلها عند درجة حرارة العاديه 

 حيث البد ان تأخذ في الحسابات8.55الحرارة فيتم ضرب التيار الذي في الجدول في معامل  



 

 armouredبدون    pvcبعزل     single coreنحاس  كابلجدول تحميل   -1

 

ار قاطع التي

 المستخدم

MCCM-MCB 

االمبير 

 المستخدم

2*1C 

1PHASE 

14 14 1.5 

15 15 2.5 

24 24 4 

25 25 6 

34 34 14 

44 44 16 

54 54 25 

64 64 35 

04 04  

14 14  

125 125  

154 154  

 

 

 armouredبه    pvcبعزل     multi coreنحاس  كابلجدول تحميل  -2

 قاطع التيار المستخدم

MCCM-MCB 

 4c االمبير المستخدم

R-Y-B-N 

14 14 1.5 

15 15 2.5 

24 24 4 

25 25 6 

34 34 14 

44 44 16 

64 64 25 

04 04 35 

144 144 54 

125 125 74 

154 154 95 

104 104 124 

244 244 154 

254 254 105 

344 344 244 

354 354 344 

444 444 444 

 

 armouredبه   XLPEبعزل   lti core muنحاس  كابلجدول تحميل  -3

 4c االمبير المستخدم قاطع التيار المستخدم



MCCM-MCB R-Y-B-N 

44 44 14 

64 64 16 

04 04 25 

144 144 35 

125 125 54 

154 154 74 

244 244 95 

225 225 124 

254 254 154 

344 344 105 

354 354 244 

444 444 344 

454 454 444 

 

 

 

 

 

 

    single coreنحاس  كابلجدول تحميل  -1

 

XLPE   به

armoured 

PVC   به

armoured 

XLPE   بدون

armoured 

PVC   بدون

armoured 

مساحة مقطع 

 الكابل

541 441 476 377 105 

504 467 543 434 244 

656 525 599 456 344 

777 622 619 492 444 

004 747 665 519 544 

1414 040 744 547 634 

1147 006 729 577 044 

1225 904 766 642 1444 

 

 جدول تحميل الكابل وفقا لتنوع درجة الحرارة وهذا الجدول يوضح ذلك

درجة 

 الحرارة

25 34 35 44 45 54 55 

pvc 1.13 1.47 1 4.93 4.05 4.76 4.65 

xlpe 1.49 1.44 1 4.95 4.94 4.05 4.0 

أمبير عند درجة  288يحمل تيار قدرتة  95mm2 cu xlpeمساحة مقطعه  كابلمثال لو 

 فيتم عمل اآلتي لتامين الكابل 58أما لو تم عمل الكابل تحت درجة حرارة  38حرارة 

امبيراى البد من تشغيل  158=8.05*288بضرب االمبير في معامل درجة الحرارة فيكون

 أمبير 288أمبير بدال من  158الكابل على حمل 



تجاور الكابل من كابالت  وايضا عند لتصحيح مثال عمق الدفنوتوجد أيضا بعض معامالت ا

أخرى ويفضل اخذ تلك الحسابات لتامين الكابل حيث ان لو اهملت هذة المعامالت فيحدث 

تراكم حرارى داخل الكابل بمعنى ان الحرارة المتولدة داخل الكابل ستكون أعلى من الحرارة 

حتراق الكابل وباالخص عند األطراف التوصيل ا إليالمفقوده من الكابل وهذا ممكن يودى 

 أو النقاط الضعيفه وهذان الجدوالن يوضحان عمق الدفن والمسافة بين الكابالت

 

 
 

 :الفرق بين الكابالت والخطوط الهوائية

 

 الكابالت األرضية

 

 الخطوط الهوائية

 ال يشوه جمال الطبيعة

 صعوبة اكتشاف األعطال

 تكلفة أعلى

 امل التعريةال يتأثر بعو

 صعوبة إصالح األعطال

 يشوه جمال الطبيعة

 سهولة اكتشاف األعطال بالعين المجردة

 تكلفة أقل

 يتأثر بعوامل التعرية

 سهولة إصالح األعطال

 

رغم صعوبة اكتشاف   ورغم وجود فروق أخرى كثيرة إال انه يجب العمل باالثنين معا حيث

ا في بعض األحيان   ولكن داخل المدن البد من األعطال بالنسبة للكابالت وصعوبة إصالحه



رغم ان الخطوط الهوائية تتأثر .العمل بها فال يمكن لنا تركيب خطوط هوائية في وسط المدن 

بعوامل الجو والتعرية نظرا لعدم وجود عازل فوق الموصل ورغم رخص ثمنها عن الكابالت 

خارج  بهااعق إال انه يجب العمل والصو, والرعد , ورغم تعرضها لعوامل أخرى مثل البرق 

 .المدن لما فيها من مميزات أخرى وسرعة في انجاز العمل 

 وكذلك تستخدم الخطوط الهوائية في نقل القدرة الكهربية

 :ميزات الكابالت األرضية م 

 عازلة أن الموصالت المستخدمة في الكابالت تكون مغطاة بأكملها بمادة -1

 للمدينة جماليتحت األرض فال تؤثر علي المظهر الموجودة تمدد في مسارات  -1

 طول العمر االفتراضي لها  -2

 من التالمس المباشر يحافظ علي سالمة األشخاص - 3

 ار والمحيطات وبذلك يتم اتصال دول العالم ببعضهاحيمكن مدها في قاع الب -0

 :عيوب الكابالت األرضية  

 ا وخصوصا في حالة الضغط العاليأرتفاع ثمنها وتكاليف تركيبها وصيانته -1

 تعطل الطرق عند اإلصالح أو إضافة كابالت جديدة -2

 اليمكن تحميل جهود عالية عليها لصعوبة عزلها عن هذاالجهد - 3

 عطل بها اال باستخدام اجهزة خاصةصعوبة تحديد مناطق ال - 0

 

 (الجوينتات ) الوصالت 

ئين مع بعض  وما الغرض من وجود الوصالت  الوصلة من اسمها نجد انها تعمل علي وصل جز

متر  ولكن لو كان المطلوب مد كابل  588الي  388نجد مثال اطوال الكابالت تتراوح ما بين 

متر في تلك الحالة البد من تركيب كابلين ويتم الوصل بينهما وايضا عند حدوث اي  088لمسافة 

ليح تلك االعطال يتطلب عمل وصالت  نلف او قطع بالكابل نتجة العمال الحفر فلكي يتم تص

وتعتبر الوصالت من اضعف النقط التي يتعرض لها الكابل وتكون من اكثر مشاكل الكابالت 

تحدث من الوصالت ال سباب كثيرة مثال عدم جودة مادة تصنيع الوصالت وايضا عدم كفائة 

 او عدم دفن الوصالت بشكل جيد الفنيين الذي يعملون تلك الوصالت 

 
 : (الجوينت)إلحتياطات الواجب توافرها عند عمل الوصالتا

 وجبات فريق التشغيل

 أوال إذا كان الكابل بالخدمه ويريد اصالح عطل

 كان بالخدمه وتفريغ الشحنات بيه بعمل األرضي عليه إذايتم فصل الكابل   -1

 بعد تحديد مكان العطل بواسطة االجهزة المخصصه لذلك -2

 .ل المراد العمل عليه بواسطة قسم التشغيليتم تحديد الكاب -3

 ثانيا إذا كان الكابل جديد وليس بالخدمه

 يتم قياس عزل الكابل -1

 يتم تحديد الفازات مع بعض -2

 وجبات لحام الكابالت

 التأكد من ان العدة المستخدمة مناسبة للكابل  -1

 والتأكد من حالتها" كاملة " التأكد من ان مكونات الوصلة  -2

قبل العمل في الكابل يتم ثقبه في مكان العطل وعمل قصر على أطرافه مع األرضي بواسطة  -3

 .المنخاز للتأكد من خلوه من التيار أو إفراغه من الشحنات 



 يجب أختبار طرفى الكابل المراد عمل الوصلة فيه بالميجر قبل العمل فيه -0

حلى لجميع أطراف الكابل وتفريغ يجب تفريغ الشحنة الموجودة بالكابل بعمل أرضى م -5

 الشحنات  يجب التأكد من عدم اختزان الكابل ألي شحنات 

سم في بداية الكابالت ونهايتها حيث يقع عليهما دائما عوامل  158: سم  58يقطع حوالى من  -6

واإلجهاذات التي تقع على أطراف الكابالت نتيجة ذلك تكون كبيرة وعند . كثيرة من الشد والفرد 

 األعطال يجب قطع كل األجزاء المكربنة

 .يجب ان ينظف الغالف الخارجى جيدا قبل البدء في عمل الوصلة  -5

 .يجب عدم ثنى الكابل أو الفازات أكثر من الالزم عند البدء في عمل الوصلة  -0

 .يجب عدم إشراك أحد من العمال العاديين في عمل العمليات الهامة في الوصلة -9

يكون اللهب المستخدم متزن اليكون قويا فيحرق االنابيب أو ضعيفا فيترك آثار من يجب ان  -18

 .الكربون عليها 

 يجب ان يركز العامل باللهب في مكان التسخين جيدا ويكون تسخينه دائريا بصفة مستمرة  -11

 . يجب عدم اإلسراع في العمل بل التانى فيه ومراعاة الدقة  -12

 -:ل الوصالت العدد المستخدمة في عم

     في حالى الوقت الحار أو االمطار خيمة -1

 حامل حديد أو خشب  -2

 مكبس هيدروليكى أو ميكانيكى             -3

 انبوبة غاز                         -0

 خرطوم غاز + بورى لحام + منظم غاز  -5

 فرشة سلك        -5كاوية لحام قصدير يدوى  -6

 صل        براية لشبه المو -0

 منشار حدادى     -9

 قصافة سلك      + بنسة  -18

 مبرد خشابى            + مبرد حدادى  -11

 قصافة                    +مفك عادى -12

 كتر " سكينة تقشير الكابالت  -13

 صنفرة كابالت  -10

 ضغط متوسط كابلعمل وصله 

ة لعمل الوصلة على استقامة واحدة   يوضع طرفى الكابلين المراد على الحوامل المعد -1

 .ويقطع الكابلين

 

 
 

 " . A,B" حسب المقاسات الموضحة بالجدول يتم تقشير الكابل من الجهتين  -2



 
 

 

 .وال يقطع مباشرة " بمفك وبنسة " سم من الجاكت ويقطع 3التسليح بعد مسافة  يقطع -3

  (C+3Mيقطع عزل الفازات بطول  ويقصر ويضبط كل لون فازة أمام مثيلها  أوويحز الحشو 

 
 

 .طرف  أيبوبة الحماية الخارجية من جهة انينظف الغالف الخارجى للطرفين جيدا ثم تدخل  -4

 

 
 

 للكبل في الطرف الطويل الداخلى المكون من انبوبتين ابيب العزلانتركب  -5

 
 

 

 

 فازتى الكابل  فيكل سرفيل " تركب السرافيل األربعة معا  -6



 
 وجدت  انيتم برد زوائد الكبس لتتساوى مع باقى السرفيل يتم كبس السرافيل بالمكبس ثم   -7

 
 يتم لف العزل الصق على السرافيل بعد الكبس -0

 
تصاف السرفيل فوق نقطة انتكون نقطة "ابيب العزل األربعة فوق السرافيلانتسحب  -9

 تى تتقلص وتنكمش حول الفازات ابيب بلهب متزن حنويتم تسخين اال"بوبةنتصاف االان

 



 
 .ما يمكن  أقلبحيث يكون قطر التجميع  مع بعضيتم تجميع الفازات  -14

 
 يتم لف شريط  سلك التاريض حول الفازات الثالثه -11

 
فازات وتربط   بتسليح الكابل الوتفرد فوق "  القفص الحماية" تسحب الشبكة النحاسية  -12

من الجهتين ثم يلف عليه لزق لتثبيتها ولمنع دخول الماء اليها  قفيز جيداوتلحم بالقصدير وتربط ب

 . من األطراف

 
 

وتركب فوق الوصلة بحيث تكون فوق " الحماية الخارجية "  الخارجيه تسحب االنبوبة -13

 تسخن االنبوبة ابتداءا من الوسط ثم إلي الطرفين حتى تتقلص تماما .الكابلين بمسافة متساوية 

 -:ظة ملحو

يجب ان يكون لون اللهب أزرق مصفر ويجب ان ال يتم التركيز في منطقة واحدة ويكون 

 .التسخين دائريا دون توقف على مكان معين 



  
 االنتهاء من عمل الجوينت -14

 
 

 لكابالت الجهد المتوسط اطراف التوصيل

 صيل  وهمايتم تركيب اطراف التوصيل وفقا للمكان حيث يوجد نوعين من اطراف التو

 اطراف التوصيل الداخلية -1

 

ربط نهاية  الداخلية هي التي يتم ربطها بداخل صندوق مغلق حيث يتم يقصد باطراف التوصيل

 وهما الكابل بلوحات التوزيع او المحوالت حيث يوجد نوعين من طرق الربط

A- (اللجز) التالمس طريق الربط بواسطة 

ة تسمي لجز في كل فازة ويتم ربط  اللجز باطراف توصيل في هذا النوع يتم تركيب وصلة طرفي

 االجهزة بواسطة مسامير كما هو موضح بالشكل القادم



 

حيث يوجد  لالجهزة يعتمد بشكل كبير علي اتجاة العازل الدخلي في هذا النوع طرق الربط 

 أسينوعين وهما العزل الداخلي االفقي  والعزل الداخلي الر

 
 ":Straight Boot"على شكل مستقيم اطراف التوصيل -1 

هذا النوع من التوصيل يتم في حالة لو كان اطراف التوصيل بداخل لوحات الجهد العالي  علي 

وحات الكهربائية حيث يتم وخاصة في األماكن الضيقة بالنسبة للشكل مستقيم في وضع رئيسي 

اطراف توصيل لوحات التوزيع تلبيس العازل فوق طرف التوصيل للكابل ثم يتم ربط الكابل مع  

 ثم يسخن ليتقلص على المكان المركب عليه  ثم يتم تحريك العازل ليغطي منطقة الربط 

 

 
 ":Boot-L"على شكل زاوية قائمة  اطراف التوصيل- 2

في حالة تقاطع  درجة فمثال 98هذا النوع من اطراف التوصيل تستخدم عند ربط بطريق زاوية 

ثم يربط الكابل في  العازل داخل الكابل فيركب أوال ( 98)ة بزاوية قائمةالكابل مع عازل الخلي



إلي مكانة فوق نهاية الكابل يسحب العازل ثم  عازلالمكان المخصص له ويلف عليه شريط 

 .  والعزل معا ويسخن بالحرارة حتى يتقلص تماما 

 
B- ( البلج ) طريقة الربط بواسطة التعشيق 

 ب  اطراف التوصيل علي شكل حلقة يتم تعشيقها كما بالشكل القادمفي هذا النوع يتم تركي

 

 اطرف التوصيل الخارجية 2

اطراف التوصيل الخارجية هي تلك التوصيالت  التي تحدث عند ربط كابل مع الخط الهوائي  

وهذا النوع من اطراف التوصيل يكون معرض للظروف الجوية  ولذلك يكون العزل مدرج  

 شمسية لحماية العازل من االمطار واالتربةبدوائر مثل ال

 

 

 تحديد عدد الشمسيات علي العازل 

 شمسيات 2ك ف يوجد عدد  11عند تركيب وصلة طرفية لكابل بجهد 



 شمسيات 3ك ف يوجد عدد  22عند تركيب وصلة طرفية لكابل بجهد 

 شمسيات 0ك ف يوجد عدد  33عند تركيب وصلة طرفية لكابل بجهد 

 سم 0فة بين كل شمسية تقريبا وتكون المسا

 
 الشكل اآلتي يبين طريقة تركيب نهاية كابل في صندوق المحول أو الوحدة الحلقية

 

 : الشروط الواجب اتباعها عند مد الكابالت 

 من منسوب االرض (سم98) عن يد كابالت الجهد المتوسط على عمق ال يقلديراعى تم -1

 ,من منسوب الالرض الطبيعيه( سم58)على عمق  تمدد كابالت الجهد المنخفض يرعى -2

 في حالة مد اكثر من كابلين في حفره واحدة يجب ان تطرق مسافة بين كل كابلين متجاورين  -3

 ال تقل عن واحد ونصف من قطر الكابل الكبير أو عرض طوبه ايهما اكبر    

 ويجب ان تطرق مسافة بين , يجب ان يكون الخندق المحفور لمد الكابل على استقامه واحدة  -0

 ,(سم28)الخندق وبين حافة الرصيف ال تقل عن     



 إذا  اقتضت الضروره تركيب كابالت في طبقات  يتم الفصل بين الطبقات المختلفة بطبيقه  -5

 ,  (سم18)رمليه نظيفه بسمك      

  رطريق المسا قبل البدء في حفر الخنادق يحب التاكد من عدم وجود عوائق في -6

 المواسير المناسبة ألقطار تجهز بوضع  والشوارع في حالة المسارات المتقاطعه مع الطرقات -5

  وذلك  لسهولة مرور الكابالت عند عبور الطرقات والشوارع الكابالت للمرور    

× سم عرض 08يراعى ان يكون حفر الخندق مستقيماً وليس متعرجاً ويكون مقطع الحفر  -0

 ..سم لكل كابل إضافى28ابل الواحد ويزداد العرض بمسافة سم عمق للك  188

 سم قبل مد 18بطبقة من الرمل الناعم بعمق  حفرهقبل البدء في مد الكابالت يت تجهيز قاع ال -9

 الكابل ويتم مد الكابل سحباً من على بكرة الكابل وهي محملة على مقطورة مد الكابالت مع     

 ويتم السحب عن طريق  فردأثناء ال لسهم المشير إلي اتجاه فرد الكابلفي اتجاه ا دوران البكرة    

 المخصص  (أو الرولة الدرافيل )حامل الكابل ماكينة سحب الكابل وفرد الكابل في الحفر على    

 لذلك بحيث ال يكون هناك أي شد زائد على الكابل أثناء المد ثم يمدد الكابل ويغطى بطبقة     

 وضع شريط تحذير اصفر بطول ثم يتم  ( سم 18)ل الناعم  النظيف سمك أخرى من الرم   

  طبقة من بوضع حفره من منسوب األرضي الطبيعيه ثم يردم ال( سم38)المسار على عمق    

 ,بطول المسار  الدفان   

 بعد فرد الكابالت يجب ان تغطى نهايات وبدايات الكابالت بعازل حتى ال تتسرب إليها  -18

 تغطية الجزء المتبقى على البكر بعازل أيضا حتى ال يتسرب إليه الماء  وكذلك.لرطوبة ا     

 الصور القادم توضح كيفة فرد الكابل     

 
 تالكابالبكره لف  

هذ البكره مصنوع من الخشب أو الحديد و تكون على شكل دائرى حيث يلف عليها الكابالت 

ون الكابالت مغلفه من كال الجانبين لتفادى خروج بطريقة ال تسبب أي عصر للكبل ويجب ان تك

الزيت في الكابالت الزيتيه وكذلك لتجنب التلف في الكالت البالستكيه وهذة البكره يكون عليها 

سهم يحدد اتجاه لف البكره بطريقة سليمه وهذة البكره تحمل على اسطوانة حديده مثبته من كال 

البكره من الجه العكسيه لشد حتى  ال تسحب البكره  الجانبين وعند سحب الكابالت تثبيت تلك

كاملهخ بقوه الشد وعند سحب الكابالت لسهولة عملية السحب يتم تقليل احتكاك الكابل باالرض 

 عن طريق وضع رولر بداخل المسار يحمل الكابل



 

 
  

 واالشكال االتية متطلبات عملية سحب الكابل 

 
 

  والشكل اآلتي يوضح طريقة السحب 



 

 

 

 

 

 

 

 يمثل  قطر الكابل Dالجدول القادم يوضح مسافة المسموح بها النحناء الكابالت الرمز 

 

 

 فيكون قيمة االنحناء  سم 15قطرة هو  ك ف و 11 زيتيثالثي االوجة  فمثال لو كان كابل

 متر 3= سم   388=  28*  15=  28* قطر الكابل =  االنحناء 

 

 االرض وفقا لنوع الجهد المستخدم فيت الكابالدفن  كيفيةتوضح  اآلتيةواالشكال 

 



 
 

 
 

 
 في كابالت الوجه الواحد  سنجل فاز ملحوظه مهمه 

ك ف  تكون أوجه الكابالت الثالثة مجدولة  33ك ف و كابالت جهد  11في حالة كابالت جهد 

في حالة   داخل جاكت واحد وذلك لتالشى الجهد على الغالف وفقا لنظرية تحليل القوى وأيضا

ك ف  33ك ف  والجهد  11كابالت الوجه الواحد التي تعبر عنها بالسنجل فاز في حالة الجهد 

متجاوران واألخر فوقهما على شكل مثلث وذلك لتقليل  2يتم ترتيب الكابالت بوضع مثلثى أي 

 المجال المغناطيسى عند المنتصف 



 
صفر ومن هذا = كذلك المحصلة الراسية صفر و= من الشكل السابق نجد ان  المحصلة االفقية 

 نجد ان المحصلة النهائية هي أيضا تساوى صفر

ك ف نظر لكبر  33ك ف فال يمكن تصنعيها بنفس طريقة كابالت  132أما في حالة الكابالت  

حجمها لذلك يتم تصنعيها ليكون كل وجه منفصل لحالة أي سنجل فاز حيث تكون الثالث أوجه 

بعضها ولكل واحد منهم جاكت منفصل ولذال كان البد من التحايل على هذا منفصلة  تماما عن 

الوضع لنصل بجهد الغالف إلي صفر ويتم ذلك باستخدام عملية التقاطع التي تسمى ترانزبوسشن 

 كما  بالشكل اآلتي( الجوينت )أي التقاطع عند الوصالت

 
 لهاالمطلوبة لتمديد الكابالت بداخحساب قطر المواسير  كيفية

 
 بهات  الكاباللوضع  ةالمطلوب ةللحفر أقل عمقجدول يوضح 



 
 الكابلوفقا لنوع  ةعرض للحفر أقلجدول يوضح 

 
 العامة ت والخدماتالكابالبين  مسافةجدول يوضح ال

 

 
 

 : تقع على الكابالت أثناء الخدمة التيالتأثيرات  

 :التأثير السعوى( 1)



كذلك . فالمكثف عبارة عن لوحين معدنيين بينهما عازل واحىيتشابه الكابل مع المكثف في عدة ن

 الكابل ألواح معدنية بينها عازل

 ( .معدن)يليه العزل ثم التسليح ( معدن)الموصل : مثال 

 :فعند تغذية المكثف بتيار مستمر نجد اآلتي...نرى هنا وجه التشابه بين الكابل والمكثف 

 (.الكترونات مخزنة)ة سالبة اللوح الموصل بالطرف السالب  يحمل شحن

 (. الكترونات مسحوبة منه)اللوح الموصل بالطرف الموجب يحمل شحنة موجبة 

. أي ان هناك جذب لاللكترونات بواسطة اللوح الموجب تعمل على نقصها من المادة العازلة 

ون عكس وحيث ان االلكترونات تنتقل من اللوح السالب إلي اللوح الموجب فان انتقال التيار يك

 .                                           حركة االلكترونات من اللوح الموجب إلي اللوح السالب

ونجد مما سبق ان االلكترونات داخل المادة العازلة تمثل اللوح السالب للمكثف وتنجذب بواسطة 

ذة االلكترونات وتصنع ه" خطوط القوى"وتسمى. اللوح الموجب وتتحرك بواسطة قوة لها اتجاه 

 " .المجال الكهربائي"العديد من خطوط القوى  تعرف هذة الخطوط ب

" السالبة والموجبة"تكون من وجود تجاذب بين نوعين من الشحنات ي  أي ان   المجال الكهربائي

فازة مع "عبارة عن ( فرق جهد) ولذلك فعند توصيل الشريط المعدنى للكابل باألرض يوجد فيه

وحتى مع التيار المتغير . ا فانة توجد دائما شحنة على الكابل ويجب تفريغها ولهذ" األرض 

قادر على تفريغ هذة الشحنة حيث تكون سرعة التردد عالية جدا  الكابل يكون غير  فان" المتردد"

 . وعلى هذا يكون الكابل عند تغذيته يعمل مثل عمل المكثف 

 :تأثير المجال المغناطيسى ( 2)

تيار الكهربائي في أي موصل ينتج عنة مجال مغناطيسى واتجاة هذا المجال يتحدد عند مرور ال

وتتولد تيارات دوامية في جسم أي موصل معرض لمجال ". قاعدة فيليمنج لليد اليمنى " حسب

ويظهر تأثير هذة القوة في . مغناطيسى متغير وهذا التغير يصحبه قوة دافعة كهربية مستحثة 

ن درجة حرارة الكابل ولتقليل هذة التأثيرات توضع فازات الكابل على صورة تيارات ترفع م

 .صفر = شكل مثلث لجعل محصلة المجال 

 :  ملحوظة هامة 

يجب عدم استخدام أي مواد مغناطيسية في تغليف الكابالت الن المواد المغناطيسية تنتج عنها 

ذلك ترتفع درجة حرارة الكابل  تيار مغلق يجمع على التيار الناتج عن قطع المجال للغالف وب

 كابالت الجهد المتوسط وجه واحد ذات تسليح ألومونيوم أو بدون ( معظم)ومن هنا نالحظ ان 

 : الكهربائيتأثير المجال ( 3)

يؤثر المجال الكهربائي في حالة عدم تحميل الكابل النة يعتمد على التيار أو التردد وهذا التأثير 

د فرق جهد بين الموصل الحامل للتيار والغالف المؤرض وفى ناتج عن وجود شحنات لوجو

صفر ولكن الجهد له قيمة  وفى حالة زيادة الجهد فان تأثير المجال = حالة عدم الحمل فان التيار 

الكهربائي سوف يظهر وتحدث فرقعة  أو شرارة  أو تفريغ  ولذلك فان تركيز خطوط المجال في 

رارة في هذة النقطة وبالتالى يؤدى إلي انةيار العزل  ولحماية نقطة يؤدى إلي أرتفاع درجة الح

المواد العازلة من هذا يجب تشويه المجال الكهربائي بواسطة حوارف المجال  أو توزيع المجال 

الكهربائي بواسطة موزعات المجال  ويتم ذلك عن طريق تركيب أشرطة أو حوارف تركب على 

حيث انها تدفع " الشيلد النحاسى + الشبه موصل " بكة العزل لتزيد من سمكه عند حافة الش

 الخطوط المتساوية في الجهد ناحية الكابل 

 للكبل القدرةفقد  -4

 كلما ذات مقاومه الكابل كلما ارتفعت القدرة المفقوده وفقا للمعادله اآلتية 

Plose=I
2
R 

 وأيضا يوجد التيارت المتسربه التي تحدد وفقا للمعادله اآلتية 

Ic=VWC 

 Π*F*2هي  Wهي سعه الكابل و  Cهو الفولت المستخدم و  Vحيث 



حيث كلما ذاد جهد التشغيل وذات أيضا سعه الكابل يرتفع تيار التسرب على طول الكابل وعندما 

فان فيمه تيار التسرب تساوى قيمة تيار التشغيل ( الطول الحرج)يصل الكابل إلي طول معين

قدرة ولم يصل إلي الحمل أي شى منها وهذة تحدث في حطوط للكبل وهذا يدل على فقد كل ال

 الجهد العالي لذلك يتم رفع الجهد إلي قيم عالية لتجنب حدوث فقد الجهد

 كيلو متر 60ك ف هو  132والطول الحرج في 

 المقطع مساحة إليحساب تيار القصر للكبل وفقا 

 القانونويتم ذلك بتطبيق ذلك  

  لجدول التالىا منويتم الحصول على الثوابت 

 
 ومثال  توضيحى

ويتم أرتفاع درجة الحرارة   98عند درجة حرارة    638يوجد كابل نحاسي مساحة مقطعه 

 درجة  ما هو تيار القصر 258عند

 :باخذ البينات المطلوبة من الجدول السابق وبتطبيق المعادله نحصل على اآلتي 

 
 

 

 كيفية حساب ممانعة الكابل

 انعة الكابل وفقا المعادلة التاليةيتم تحديد مم

 
 تمثل قطر الموصل d هي المسافة بين الموصل أما قيمة  Sحيث 

 ويتم الحصول على بعض القيم من الجدول التالى وفقا لمساحه مكقطع الكابل 

 
 



 :يار الكابالتهناألسباب األساسية ال

 ياره بعد فقدانة لخواص العزلهتنجم معظم أعطال الكابالت الكهربائية عند تلف العازل أو ان

 .بسبب أرتفاع درجة الحرارة عن الحد المقرر ولمدة طويلة وحدوث الصدمات الميكانيكية

م  58ْومن الجدير بالذكر ان درجة حرارة التشغيل في معظم انواع الكابالت يجب أال تتجاوز 

 :وفيما يلى انواع األعطال التي تتعرض لها الكابالت

 

 ربائية األعطال الكه -1

 أرتفاع الحمل الكهربائي عن الحد المقرر لمدة طويلة مما يؤدى إلي تلف العازل ، -1

 .تركيب كابل بمساحة مقطع ال تتناسب مع الحمل الواقع عليه -2

 .عدم رباط نهايات الكابالت جيدا -3

  ( .خاصية التشجير)وجود فراغات في المادة العازلة -0

 ( .ميتالك)بل نحاس بدون سرافيللحام كابل ألومنيوم مع كا -5

 (.ميتالك)تركيب نهاية كابل ألومنيوم على باسبارات نحاس بدون إستخدام كوس  -6

 ".العمل الفنى غير جيد"اإلهمال في عمل الوصالت أو النهايات  -5

 

 يكةاناألعطال الميك -2

 مثال تلف العازل تنجم هذة األعطال بسبب تعرض الكابل للصدمات الميكانيكية التي تؤدى إلي 

 .سوء التخزين للكابالت  -1

 .وجود بعض التشققات في الغالف الخارجى للكابالت  -2

 .لدخول المياه أو الرطوبة داخل الكابل يودى ترك نهايات أو بدايات الكابالت مكشوفة  -3

 .ثنى الكابالت أكثر من المسموح به أثناء فرد الكابالت أو عمل الوصالت والنهايات  -0

 

 األعطال الكيماوية -3

تتعرض الكابالت أثناء تخزينها وإستعمالها إلي عوامل كيماوية مختلفة وخاصة في الظروف 

الجوية كإرتفاع نسبة األمالح وغيرها ، وتتعرض أسالك وشرائط الصلب المستخدمة كوقاية 

 .ميكانيكية للتأكسد والتآكل 

 الت الجهد المتوسط حالة كاب فياجراءات األمن الصناعى عند العمل  

 التأكد من فصل التيار الكهربائي من الجهتين واتخاذ إمكانية عدم التوصيل  -1

 المهندس المسؤليتم تحديد موقع العطل بواسطة  -2

 أثناء فترة الحفر أو العمل بحرص  طالنيتم فصل الكابالت المجاورة للكابل الع -3

 ن مع وضع الالفتات المناسبة يتم وضع أرضى على أطراف الكابل من الجهتي -0

 -: اآلتيموقع العطل يجب عمل  فيعند الحفر 

) الحصول على تصريح بالحفر حتى ال يتسبب من يحفر في ضرر مرافق أخرى مثل  -1

 وعند اكتشاف أي منها يتم إيقاف العمل ( الغاز –التليفونات  –المجارى  –توصيالت المياه 

 حفر مع إضافة إشارات ضوئية أو فوانيس ليال عمل سور مؤقت لتحديد منطقة ال -2

 عمل سقاالت مناسبة للعبور في حالة الحفر العميق إذا دعت الحاجة لذلك  -3

 آلية للكشف عن األعطال في حالة وجود مرافق بجانب الكابل  معداتيحظر استعمال  -0

 العمل فيها من الكابل في المنطقة المراد ( مثل المنخاز ) يجب استعمال جهاز لتفريغ الشحن  -5

 -: اآلتيتحت جهد يراعى  كابلتحريك  أونقل  إليدعت الضرورة  إذا

في حالة تحريك كابل قريب من علبة نهايته يجب تثبيت الكابل جيدا قبل علبة النهاية بمترين   -1

 حتى ال يؤثر ذلك على العازل المركب عليه نهاية الكابل 

 ن ولهم خبرة في التعامل مع هذة النوعية من الكابالت يكون العمل بواسطة عمال مدربو -2

 عند فرد الكابالت يجب عدم ترك البكرات الفارغة وحوامل الكابالت على حافة الحفر  -3



 يكون عدد العمال كافى لهذا العمل  -0

 داخل زوايا المنعطفات فرد الكابالتيجب عدم وقوف العمال أثناء   -5

 لكابالتاالختبارات التي تتم علي ا

 بعض إجراء يجب أنه إال  المصنع في تتم بالكابالت الخاصة االختبارات معظم أن رغم

 :  االختبارات هذه أهم من و التركيب بعد و استالم عند االختبارات

 : األبعادقياس  -1

 االستالم عن تامة بعناية الكابل مكونات وباقي والغالف العزل وسمك الموصل قطر قياس يتم 

 من المعطاة للمواصفات مطابقة أنها من التأكد ويجب.  خاص ميكرومتر ذلك في لعمتويس

  القياسية بالمواصفات ذلك ومطابقة خاصة بصفة العازل بسمك االهتمام يجب كما المصنع

 

 اختبار قياس جودة العزل  للكابل -1

الختبار لقياس جودة يتم اجراء ذلك امعينة حيث   أجهزة باستخدام وسعته العازل مقاومة قياس يتم

العزل بين الموصالت وبعضها وبين الموصالت واالرض حيث تكون القيمة المقبولة للعزل وفقا 

للقاعدة التي تقول ان كل واحد كيلو فولت من الكابل يقابلة واحد ميجا اوم فمثال لو كان كابل بجهد 

 ميجا اوم 11ك ف فتكون اقل قيمة مسموح بها هي  11

 ستمرارية للكابلاختبار اال  -2

 يتم اجراء ذلك االختبار لتاكد من عدم وجود اى قطع بالكابل

 العالي الجهد اختبار  -3

يتم اجراء ذلك االختبار  لتاكد من عدم وجود اي عيوب داخلية بالكابل حيث يتم اختيار قيمة 

 العزل جهد أمثال أربعةالجهد وفقا للقاعدة التي تنص علي ان تكون قيمة جهد االختبار تساوي 

 باستخدام االختبار هذا إجراء ويمكن مراحل عدة أو واحدة مرحلة على دقيقة 15 لفترة المقنن

 . الكابل تركيب عملية بعد وخاصة الثابت الجهد استخدام ويفضل متردد جهد أو ثابت جهد

 ك ف  00=  0* 11ك ف فيكون جهد االختبار هو  11فمثال لو كان كابل جهد التشغيل لة 

 

 وال اختبار  قياس العزل للكابالتا

 جهاز واسعيتم اجراء ذلك االختبار بواسطة مولد جهد مستمر صغير يطلق علية ميجر وهو 

االستخدام حيث يفيد في االختبار االبتدائي ألي معده  كي يتم معرفة ما إذا كانت عازلية المعدة 

مادة عازله فان المادة العازله  سليمة مبدئيا أم عاطلة  حيث عند توصيل جهد تيار مستمر إلي

ثانية فان تيار الشحن  68تسحب في البداية تيار شحن سعوى  وتيار تسرب وعند التشغيل لمده 

 ينخفض بالتدريج ويستمر فقط تيار التسرب الذي يحدد جودة العزل

 
 :ويستخدم الميجر إلجراء عده اختبارات ومنها اآلتي

 .قياس مقاومة العزل -1



دة الحاميه للموصل لمنع تالمس االسالك الحامله للكهرباء مع بعض أو مع سلك العزل هو الما
 التعادل  أو االجسام المعدنيه لالجهزه وهذا العزل له مقاومه ولكي نفسر ذلك نتبع المثال اآلتي

 يسري الماء في ماسورة فانة يواجه مقاومة، وكلما كان قطر الماسورة كبيراً كلما قلت عندما

لسريان الماء  وجدير بالذكر ان المواسير وان كان لها نفس نصف القطر فان مقاومتها. المقاومة

تكون خشنة أو  فالمواسير الناعمة الملمس تبدي مقاومة أقل من تلك التي  فيها تختلف

األمر بالنسبة للكهرباء، فكلما كان الموصل أو الناقل ذو نصف قطر كبير كلما  وكذلك.صدئة

بالذكر أيضا ان األسالك التي لها  نفس الحجم والطول تختلف  وجدير .مقاومته أقل كانت

فيها، حسب نوع المادة المستخدمة، فمثالً لو أخذنا سلكين أحدهما من  مقاومتها للتيار الذي يسري

 ونجد انة الحديد ولهما القياس نفسه فان النحاس يبدي مقاومة أقل من الحديد النحاس واألخر من

حيث يفضل  ار الكهربائي في األسالك فان يتولد نتيج حرارة  وهذا غير مستحبلمرور التي نتيجة

الن الحرارة قد تسبب حريق  ارتفاع درجة حرارة الكابلفي التمديدات الكهربائية تجنب حدوث 

للسلك، وبالتالي تلف هذا العازل مبكراً، لذلك  وأضرار و أيضا تقلل من عمر العازل المغلف

تقاس بوحدة  والمقاومة .تكون مناسبة للتيار الذي سيمر فيها ك بعناية بحيثيجب ان نختار األسال

تكون مقاومة العزل بين الموصل مع موصل آخر  تسمى األوم، وتنص الشروط والموصفات ان

لكل عازل جهد مناسب حسب  وللعلمأو مع الجسم ال تقل عن قيمة معينة وفقا لالستخدام  
 جهد التشغيل المناسب لكل كابل وفقا إلي جهد التشغيل له والجدول اآلتي يوضحالمواصفات 

 
 
 

 نوع الجهد قيمة الجهد جهد االختبار بالميجر
 منخفض جهد فولت 655أقل من  فولت تيار مستمر 555

 منخفض جهد ك ف ا 0أقل من  فولت تيار مستمر 0555
 متوسط جهد ك ف ا 33ك ف ا حتى  0اكبر من  فولت تيار مستمر 5555
 عالى جهد ك ف ا 33اكبر من  فولت تيار مستمر 5555

 

 ك ف 1= ميجا اوم 1ولتحديد جودة الكابل من ضعفه وفقا للمعادله اآلتية  

 ميجا اوم 1تكون أقل مقاومه هي  ك ف 1حيث عندما يكون الجهد أقل من 

 ك ف  1لكل   ميجا اوم  1تكون أقل مقاومه هي  ك ف 1وعندما يكون الجهد اكبر من 

ي ان  إذا كانت قراءه جهاز الميجر أقل من قيمة جهد التشغيل يكون الكابل ضعيف واذا كانت أ

قراءه الميجر اكبر من قيمة جهد التشغيل يكون كابل جيد ويجب االخذ في االعتبار إذا كان الكابل 

 يكون المقياس كاألتي جديد أي من المصنع أو كابل مستخدم فان القيم تتفاوت وتقريبا

  إلي تريجا اوم .أوم يجاج2 تساوي أو من أكبر الجديدة للكابالت العزل قاومةم -1

  . أوم ميجا  58ىتساو أو من أكبر القديمة للكابالت العزل مقاومة -2

 1لمدةيتم عمل أختبار الميجر في حيث  الحرارة ودرجة العزل نوعية على العزل مقاومة وتعتمد

 ميجا اوم تدل على تلف العزل 8.5ك اوم أي  588أقل من القيمة وان كانت  ثانية 68دقيقه أي 

 ميجا اوم 10الكابل بعد التصليح يجب ان اليقل  العزل عن 

Test on 11kV and 33kV Cables between Cores and Earth 

Application Test Voltage Criteria 

11kV new cables 5kV Megger 1 minute 100 meg-ohms. 

11kV after repairs 5kV Megger 1 minute 100 meg-ohms. 

33kV connected 5kV Megger 1 minute 1000 meg-ohms. 



33kV connected 5kV Megger 1 minute 15 meg-ohms. 

 قياس الميجرلمكونات محطات التوزيع

.Typical IR Value of S/S Equipments 

لعز قيمة أقل جهد الميجر نوع االختبار المكونات  

 القاطع اآللي

(Phase-Earth) 5KV,10 KV 1000 MΩ 

(Phase-Phase) 5KV,10 KV 1000 MΩ 

Control Circuit 0.5KV 50 MΩ 

محول جهد -محول تيار  

(Pri-Earth) 5KV,10 KV 1000 MΩ 

(Sec-Phase) 5KV,10 KV 50 MΩ 

Control Circuit 0.5KV 50 MΩ 

 سكينه عزل

(Phase-Earth) 5KV,10 KV 1000 MΩ 

(Phase-Phase) 5KV,10 KV 1000 MΩ 

Control Circuit 0.5KV 50 MΩ 

 5KV,10 KV 1000 MΩ (Phase-Earth) مانعة صواعق

 0.5KV 50 MΩ (Phase-Earth) موتور

LT Switchgear (Phase-Earth) 0.5KV 100 MΩ 

LT Transfor (Phase-Earth) 0.5KV 100 MΩ 

 مفاتيح

HV Bus 200 MΩ 100 MΩ 

LV Bus 20 MΩ 10 MΩ 

LV wiring 5 MΩ 0.5 MΩ 

محرك+مولد  Phase-Earth 10(KV+1) 2(KV+1) 

 HV & LV 75 MΩ 30 MΩ محول  معزول بالزيت

 محول معزول بالهواء
HV 100 MΩ 25 MΩ 

LV 10 MΩ 2 MΩ 

 أجهزة حماية

D.C Circuit-Earth 40MΩ  

LT Circuit-Earth 50MΩ  

LT-D.C Circuit 40MΩ  

LT-LT 70MΩ  

 

 مقاومة العزل السالك التوصيل

الجهد المنخفض فياحتبار العزل   

مقاومه أقل جهد االختبار نوع الجهد  

Extra Low Voltage 250V DC 0.25MΩ 

Up to 500 V except for 

above 

500 V DC 0.5MΩ 

500 V To 1KV 1000 V DC 1.0MΩ 

 



 

 :مثال لذلك

ميجا  11فتكون أقل قيمة مقاومة  مسموحة لجودة الكابل هي  ك ف  11التشغيل له هو كابل جهد 

ميجا 11ميجا اوم يكون كابل ضعيف واذا ذات اكبر من 11اوم يعنى إذا قلت قيمة المقاومة عن 

يكون  1GΩيكون الكابل جيد واذا ذات فوق 50MΩاوم  يكون الكابل مقبول واذا ذات فوق

 الكابل جيد جدا

 

10GΩ 1GΩ 33MΩ 11MΩ 100KΩ  

 11KV كابل ضعيف كابل متوسط كابل جيد  كابل جيد كابل جيد جدا

 33KV كابل ضعيف كابل ضعيف كابل متوسط كابل جيد كابل جيد جدا

 

 أختبار كابالت التحكم -1

 ميجا أوم مقبولة  18تكون اكبر من ومقاومة العزل  ولتف588كابالت التحكم تختبر بميجر 

 

 تشغيل الميجرخطوات  

 

 
 



 (كإختبار قياس العازليه ) طريقة توصيل وتشغيل الميجر 

التأكد من سالمه البطارية وذلك وفقا لنوع الميجر حيث بعض االجهزة يوجد بها زر الختبار  -1

 البطارية واألخر يستخدم نفس زر االختبار لقياس البطارية ونوع آخر تدل لمبه على الجوده 

ويوصل باألرضي، ( -)حيث يكون أحد األسالك موصل بالقطب السالب توصيل األسالك  -2

 . ويوصل بالوجه)+( واألخر بالقطب الموجب 

 :ضبط الميجر وفقا لنوع الجهد وذلك كما يلي -3

 .فولت الختبار الكابالت الدليليه ومعذات الضغط المنخفض 1888فولت و 588

 ك ف 1 الجهد المتوسط اكبر من معداتفولت الختبار  2588

 ك ف  6.6الجهد المتوسط اكبر من   معداتفولت الختبار  5888

وذلك عن طريق وضع المفتاح على الجهد المناسب، ثم الضغط على الزر األحمر والمقابل  

ولفه في اتجاه عقارب الساعة، وتسجيل النتيجة التي سوف تظهر تلقائيا على (  TEST)لكلمة 

 .د االختبار خوفا من الصعق الكهربائي نتيجة الشحنثم يتم بتفريغ الشحنة بع. الشاشة

 

 (فولت  644/1444)خطوات تنفيذ قياس العزل لكبل جهد منخفض

 :ثم نتبع اآلتي الطرفين الكابل من فصل تأكد من

 فولت   1888ضبط الميجر على الجهد المناسب لنوع جهد تشغيل الكابل وهو  -1

ميجر على سلك الشيلد ليعطى مقاومه صفر أي وجود تأكد من عمل الميجر بمالمسه طرفين ال -2

 شورت كما توضح الصورة التاليه

 
 وتوصيل الطرف اآلخر للميجر بسلك الشيلد( Y)توصيل طرف الميجر  بالوجه االصفر -3

الضغط على زر التشغيل وانتظر مدة دقيقه   وبعد دقيقه يتم تسجيل ما تم قرائته على شاشة   -0

 جيجا تدل على جودة الفازة الصفراء  18الجهاز يقراء قيمة  الميجر حيث وجد ان

 

 
وتوصيل الطرف اآلخر  ( N)الختبار فازه اخرى يتم توصيل طرف الميجر  بالوجه االسود  

للميجر بسلك الشيلد ثم نضغط على زر تشغيل الميجر وانتظر مدة دقيقه   وبعد دقيقه يتم تسجيل 

جيجا تدل على جودة خط  18د ان شاشة الجهاز يقراء قيمة ما تم قرائته على شاشة الميجر نج

 التعادل كما يوضحها الشكل اآلتي 



 

 
وتوصيل الطرف اآلخر  ( R)رى يتم توصيل طرف الميجر  بالوجه االحمرخالختبار فازه ا  

للميجر بسلك الشيلد ثم نضغط على زر تشغيل الميجر وانتظر مدة دقيقه   وبعد دقيقه يتم تسجيل 

 الفازةجيجا تدل على جودة  18تم قرائته على شاشة الميجر نجد ان شاشة الجهاز يقراء قيمة ما 

 كما يوضحها الشكل اآلتي 
 

 
وتوصيل الطرف اآلخر  ( B)الختبار فازه احرى يتم توصيل طرف الميجر  بالوجه االزرق  -5

وبعد دقيقه يتم تسجيل   للميجر بسلك الشيلد ثم نضغط على زر تشغيل الميجر وانتظر مدة دقيقه 

جيجا تدل على جودة الفازة  18ما تم قرائته على شاشة الميجر نجد ان شاشة الجهاز يقراء قيمة 

 كما يوضحها الشكل اآلتي 
 

 

 
طوات السابقه ولكن في هذة الحالة يتم قياس كل فازه مع الفازات األخرى  خثم يتم تكرار تلك ال 

مع كال من  Yوالفازه (  B-Y-N)مع كل من Rم قياس الفازة كما يوضحها الشكل اآلتي حيث يت

(R-B-N  ) والفازهB  مع كال من(R-Y-N  ) والفازهN  مع كال من(R-Y-B  ) 



 
 (اختبار االستمرارية ) االختبار الثاني وهو تحديد االوجة  

ار في حالة حيث يتم تنفيذ ذلك االختب 500KVضبط الميجر على جهد  يتم تنفيذ ذلك االختبار عند

تحديد صحه توصيل االوجه مع التاكد من عدم وجود اي قطع بالكابل وايضا يستخدم في حالة 

بعضها قبل التركيبات  حيث عند توصيل أطراف كابل جديد بيه عدد من الجوينتات  فيتم التاكد 

يفية من صحه الترتيب قبل عمل أطراف التوصيل النهائيه لتجنب الخطاء في الترتيب ولتوضيح ك

بعد ان تم عمل الجوينت نأتي االن لتحديد : بصورة مبسطه نتبع اآلتي  التاكد من االستمراريه

رود االختبار في الوحدة الحلقية كما بالشكل اآلتي واالطراف  ترتيب الفازات حيث يتم  تركيب

رود األخرى لكبل من الوحدة الحلقية اآلخر لم يتم توصيلها بعد فيتم عمل شورت بين طرف ال

 وسلك التاريض للكيل وقياس بالميجر المقاومة للكبل من الجه األخرى فيتم تحديد الفازات 

 

 

   
 R الفازةفمثال عند تحديد  

بسلك الشيلد أي عمل شورت بينهما ثم توصيل   Rمن خالل رود االختبار يتم توصيل الفازة  

ثم ضبط جهاز الميجر على  طرف الميجرباى وجه وتوصيل الطرف اآلخر للميجر بسلك الشيلد

كيلو اوم فتدل 28إلي  8يتم قراءه قيمة تقريبا تتراوح من فجهد مناسب ثم ضغط  زر التشغيل  



ميجا اوم  18على االستمراريه أي ان تلك هي  الفازة المطلوبة  أما إذا قراءه قيمة عالية مثال 

 فيدل ذلك على انه فازه أخرى وليس الفازة التي بيها شورت

 

يتم توصيل طرف الميجر بالفازه األخرى مع استمرارالطرف اآلخر للميجر بسلك الشيلد  ثم

 جيجا اوم تدل على فتح الفازة 18نضغط على تشغيل الميجر فيتم قراءه الجهاز 

 

ثم يتم توصيل طرف الميجر بالفازه األخيرة مع استمرار الطرف اآلخر للميجر بسلك الشيلد 

 جيجا اوم تدل على فتح الفازة 18يتم قراءه الجهاز نضغط على تشغيل الميجر ف

 

بنفس الطريقه حيث يتم عمل  من   B- Yثم نكرر نفس الخطوات لتحديد ترتيب  الفازات الباقيه 

وسلك الشيلد وبعد تحديدها اصبحت االن الفازة   Yخالل رود االختبار شورت بين الفازة 

 وسلك الشيلد تكرار نفس خطوات Bت بين الفازة األخيرة محدده تلقائيا ولتاكيد يتم عمل شور

 الموصل بين صندوق توزيع رئيسى وصندوق توزيع خدمات الكابلالختبار  ةطريق



يتم رفع الفيوز من كال الجانبين للكبل مع عزل خط التعادل وكذلك سلك التاريض للكابل من 

 صندوق التوزيع الرئيسي هذا يكفى ولكن  يفضل  العزل من الجانبين

 

ثم بعد ذلك يتم توصيل الميجر في أي من اتجاه الكابل بداية أو نهايه فقمنا بتركيب الميجر في 

فولت الن  1888نهايه الكابل ناحيه صندوق التوزيع الخدمات حيث تم ضبط جهد الميجر على 

الكابل تحت االختبار هو كابل ضغط منخفض   توصيل احدى طرفى الميجر بسلك الشيلد للكبل 

 طرف اآلخر للمجر على الفازات واحد تلو اآلخر ويتم قياس قيمة العزلوال



 
  :ةمهم ةملحوظ

 : عموما ممكن حساب قيمة مقاومة العزل تقريبا بهذه المعادلة 

I.R = 36.7/L(LOG.D)  

 هي مقاومة العزل بالميجا أوم  I.Rحيث 

L  هو طول الكابل بالمتر 

D  هو القطر الخارجي للعزل 

LOG 18اريتمهو لوغ  

 مئوية 28وذلك عند درجة حرارة 

  :ةمهم ةملحوظ

للعاملين  حتى ال يؤدى إلي حدوث صاعقه  ختباراال تهاء مننيجب تفريغ الشحنه للكابالت بعد اال

ويتم ذلك من خالل الميجر نفسة بمالمسة االطراف بدون  عالية مشحون بشحنه النة بيكون

 ك متصل باالرضالضغط على زر التشعيل او بمالمسة اى سل

 

 للكبل العاليالجهد  أختبارثالثا 
الغرض من ذلك االختبار هو تأكد من جودة الكابل لتحمله جهد وتيار التشغيل لفتره طويلة ولتاكد 

التي تربط الكابالت ببعضها وهذا االختبار يكون في حالة ( جوينت )أيضا من جودة الوصالت

ويوجد نوعين من االحتبار وهما االختبار  كيلو متر 1 الكابالت التي تسير مسافة كبيرة اكبر من

 بالجهد المستمر واالختبار بالجهد المتغير ولكل منهما عيوبه ومميزاته



 
 

يعتمد ذلك االختبار على ضغط الجهد الكهرباء العالي بالكابل الظهار أي عيوب صناعيه مثال 

لي انةيار المكان وظهور عطل تفريغات هوائيه أو ضعف وصالت أو شرخ بالعزل فيؤدي ذلك إ

ولكي نستطيع فهم ذلك وفهم كيف يتم تشغيل جهاز حرق الكابل  ننظر لذلك المثال حيث عند 

توصيل مضخه كهربائيه ببايب حيث يوجد بالبايب نقطه ضعف فعند مرور  الماء بدون عمل 

الضغط عملت المضخه ال يوثر ذلك على نقطه الضعف أما في حالة تشغيل المضخه نجد ان قوة 

 على  حدوث فجوه في البايب ادت على اخراج الماء كما توضحها الصورة التاليه

 
 وبتمثل ذلك ولكن هذة المره على كابل به نقطه ضعف أو فجوه  كما يوضحها الصورة التاليه

 
نجد ان بمرور جهد كهربائي عالى يؤدى ذلك إلي زيادة درجة حرارة  الكابل وبالتالى يزيد ذلك 

 : عمق الفجوه  أو ضعف العزل ان وجد حيث يودى إلي حدوث اآلتي من

 تالمس أو انصهار بين احدى الفازات و األرضي   -1

وهذا النوع يكون من الصعب اكتشافه بواسطة الجهاز فالبد من حرق الكابل بعطاءه جهد عالى    

 ها  بالجهازلمده زمنيه لكلى يتم فصل التالمس حتى يتولد شرارة كهربائيه يتم سمع

   



 دى إلي حدوث شرارة ؤتقارب شديد بينهم ي -2

 وهذا النوع يسهل اكتشافه حيث يودى إلي حدوث شرارة وفرقعه يمكن سمعها بواسطة الجهاز

ولكي نفهم ماذا تعنى الشراره ننظر إلي الصورة التاليه التي  توضح جهاز مولد جهد فعند تقارب 

رة كهربائيه وهذا ما يحدث في الكابل فعند تقارب اطرف التوصيل  من بعضها يتولد شرا

 الموصل مع سلك الشيلد يتولد شرارة كهربائيه تصحبها صوت فرقعه يتم سمعها بالجهاز

 

  
 االختبار باستخدام جهد مستمر أوال

 مميزات استخدام الجهد المستمر

 .كابالتيستخدم في حالة الكابالت الزيتية وهو فعال جداً في كشف عيوب هذة ال -1

 .المعدات المطلوبة ذات حجم مقبول وسهلة  -2

 الطاقة المطلوبة لالختبار صغيرة ومالئمة لظروف الموقع -3

 االختبار فيعيوب استخدام الجهد المستمر 

الكابل بعد فتره من فصل  على والعيوب الخاصة بإختبار الجهد المستمر هي بقاء الشحنه -1

  اإلختبار وعدم إدخال الكابــــــــــل على األطراف بعد انهاء قصر جهاز اإلختبار لذا يفضل عمل

 . داخل المادة العازله حتى زوال الشحنات المتراكمه الخدمة إالبعد فتره من انهاء اإلختبار

 

المشاكل تؤدي  وهذة ,داخل الوسط العازل األعطال الخاصة مثل الفراغات بعض يوضح ال -2

بعد إدخال الكابل للخدمة مما يؤدي إلي انةيار يق الجهد المتردد ند تطبع ئيتفريًغ جز إلي حدوث

 الوسط العازل مع مرور الزمن

 

 توزيووع الحموول الكهربووائي علووى جسووم الكابوول والوصووالت والنهايووات يكووون حسووب المقاومووة  -3

مما ينتج  عنة توزيع غير متساوي ( AC)في حالة  كما( ∑)وليس حسب السماحية ( ρ)النوعية  

د الكهربووائي إضووافة إلووي ان توزيووع المجووال الكهربووائي عنوود الوصووالت والنهايووات سوويكون لإلجهووا

 .مختلف تماماً عن التوزيع الفعلي عند التشغيل

     DC             E1 / E2 = ρ1 / ρ2 الجهد متناسب طردي مع المقاومة في حالة

  = AC                     ∑1 / ∑2 E1 / E2  متناسب عكسي مع السماحية في حالة

 

 DCطريقة أختبار الجهد العالي لكبل باستخدام الجهد المستمر 

 :الختيار الجهد المناسب لالختبار نتبع اآلتي

 (فاز –فاز )معرفة الفولت المستخدم  -1

 1.53قسمه الفولت على  -2

 (ليعادل تيار  المتغير التيار المستمر) 1.01نضرب في   -3

 2إلي  1.1امل يتغير وفقا لنوع الجهاز ويتراوح من  ثم نضرب الناتج في مع  -0

  : مثال  

 وصله 10متر عدد الوصالت هو  5816 طوله  132KV يعمل على جهد   كابل



 ك ف  132الجهد المستخدم هو  

132/1.73=76.3  KV  VAC = 

2*1.41*76.3 =215  KV = VDC 

 ف                   .ك228 هو( .D.C)أختبار جهد عالي مستمر  وفقا لذلك يكون  

 مثال

 وصله 18متر عدد الوصالت  6588طوله 33KV كابل يعمل على جهد 

 33KVالجهد المستخدم هو   -1

=19  KV   33/1.73 

=26.9  KV  19*1.01 

=54      KV 26.9*2 

 ك ف 50ك ف هو  33فيكون الجهد المستخدم لعمل أختبار جهد عالى لكبل  

 :ختبار بتباع اآلتيبعد تحديد الجهد  يبدأ اال

 وجود ساعه زمنيه -1

 توصيل الجهاز كما بالشكل مع الكابل -2

 
 عمل تشغيل من جهاز التحكم -3

حدد الفولت واعمل على زيادة الفولت من صفر إلي القيمة المحدده  بتنحريك بطى للموشر  -0

ن بداية زمن االختبار ثانية وعندما نصل إلي الجهد المحدد يكو 68إلي  38زيادة الجهد فى خالل 

 فيتم قياس المقاومة

 انتظر دقيقه بعد الوصول للجهد المحدد ويتم قياس المقاومة من جهاز التحكم -5

 دقائق بعد استخدام الجهدد المحدد ويتم قياس المقاومة من جهاز التحكم 18انتظر  -6

 ى شاشة جهازالتحكمافصل الجهاز ليتم تفريغ الشحنه ونالحظ ذلك من خالل الجهد ينقص عل -5

 ثم اعده الموشر إلي صفر     -0

يتم تفريغ الشحنه عن طريق تقريب عصا من الكابل فيتم تفريغ للشحنه مع هبوط للفولت حتى  -9

 فولت فيتم عمل مسار موازى الارض لتفريغ الكامل 28نصل إلي 

 

 االختبار باستخدام جهد متغيرثانيا 

 يرمميزات االختبار بالجهد المتغ

يوتم  لكالمتوردد وبوذوهوو الجهود  لجهود الشوبكة  انة  يماثل الجهد الحقيقويمن مميزات هذا االختبار 

 توثرفهي تكاد ان تكون معدومة ولذا ال (  Space Charge)الشحن الفراغية  مشكله التغلب على

 .على عمر الكابل  



 عيوب االختبار بالجهد المتغير

الطاقة المطلوبوة  إضافة إلي انات المطلوبة إلجراء االختبار  حجم المعد تتمثل  العيوب في كبر  

ناحية أخرى معروف انه عند إستخدام جهود  ومن غالء ثمن الجهازباالضافه إلي  لالختبار كبيرة 

التيار إلي  طردياً مع التردد المستخدم ويضاف هـــذا يتولد تيار سعوى يتناسب  متردد على الكابل

موع الكابول حتوى يوتم التوصول إلوي ( توليوف )لوذا يوتم إسوتخدام ملوف   كابلتيار التسرب الخاص بال

 باإلضافه إلي انه يلزم للقضاء على منواطق . وهذة صعوبه أخرى في أختبار الكابل الرنين  حالة

  الكابــوـل أي يلزم ترك جهاز الصالحيه لمدة ساعه على كول وجوه مون التشجير المائى بالكابــــل

 بار صالحية الكابلساعات إلخت 3يلزم 

 ACطريقة أختبار الجهد العالي لكبل باستخدام الجهد المتغير 

 (برشر تست)أختبار الجهد العالي لكبل

 :الختيار الجهد المناسب الختبار نتبع اآلتي

 (فاز –فاز )معرفة الفولت المستخدم      -1

2-    V=2V+5 

 33 كابلمثال لذلك 

   V=2V+5 

  2  *33  +5 =52 

 ك ف 72ك ف هو  33الجهد المستخدم لعمل أختبار جهد عالى لكبل  فيكون

 أو عن طريق 

P = V I = V (V.ω C) =  2 Л f . C. V2 

P = Power of Testing Transformer (VA) 

V = Maximum  Test Voltage (Volt) 

I = Testing Current (Amp.) 

F = Source Frequency (Hz) 

C = Capacitance for Cable Under Test (Farad) 

              V =152KV       f = 60HZ      C= 0.2 x 7 = 1.4 μ f 

P = 2 Л x 60 x 1.4 x 10-6 x ( 152 x 103 )2  = 12.2 MVA 

If supply voltage is 220V, so required current = 55 KA 

 

 :بعد تحديد الجهد  يبدأ االختبار بتباع اآلتي

 يهوجود ساعه زمن -1

 توصيل الجهاز كما بالشكل مع الكابل -2



 
 عمل تشغيل من جهاز التحكم -3

حدد الفولت واعمل على زيادة الفولت من صفر إلي القيمة المحدده  بتنحريك بطى للموشر  -0

ثانية وعندما نصل إلي الجهد المحدد يكون بداية زمن االختبار  68إلي  38زيادة الجهدفى خالل 

 مةفيتم قياس المقاو

 انتظر دقيقه بعد الوصول للجهد المحدد ويتم قياس المقاومة من جهاز التحكم -5

 دقائق بعد استخدام الجهدد المحدد ويتم قياس المقاومة من جهاز التحكم 18انتظر  -6

 افصل الجهاز ليتم تفريغ الشحنه ونالحظ ذلك من خالل الجهد ينقص على شاشة جهازالتحكم -5

 إلي صفر   ثم اعده الموشر   -0

يتم تفريغ الشحنه عن طريق تقريب عصا من الكابل فيتم تفريغ للشحنه مع هبوط للفولت حتى  -9

 فولت فيتم عمل مسار موازى الارض لتفريغ الكامل 28نصل إلي 

 ( VLF) جدول يوضح جهود اإلختبار والزمن لكابالت الجهد المتوسط بإستخدام طريقتي  

 

 الزمن ارجهد االختب الطريقة الجهد 

13.8 KV 
V.L.F 

60 (Hz) 

(3U0) 24 KV ساعة 

(2U0) 16 KV ساعة 

33 KV 
V.L.F 

60 (Hz) 

(3U0) 57 KV ساعة 

(2U0) 38 KV ساعة 

 
 .حسب عمر الكابل   (2U0 - 2.5U0أما الكابالت القديمة فجهد االختبار يتراوح ما بين

 :ك ف يتبع اآلتي 11يد جهد أختبار كابل طريقة سهلة الختيار الجهد االختبار فمثال لتحد

 للحصول على جهد الوجه 1.53بقسمه جهد الخط على  -1

 :لتوضيح ذلك بالمثال اآلتي  2.5يتم ضرب جهد الفاز  في  -2

 ك ف 11تحديد جهداالختبار لكبل 

 تحديد جهد الوجه -1



 ك ف 6.35=  1.53/   11 

 تحديد جهد االختبار -2

 ك ف 15.0=   2.5*  6.35= جهد االختبار 

15kV systems need >10kV  

25kV systems need > 18kV  

35kV systems need > 25kV  

 بين االختبارين ةجدول المقارن

 

DC AC  

 حجم معدة االختبار كبيرة  صغيرة

 طاقة االختبار عالية منخفضة

 التأثير على عمر الكابل غير مؤثر مؤثر بشكل كبير

يسبب شحن فراغيةال  يسبب شحن فراغية  الشحن الفراغية  

 الفعالية  فعال لجميع الكابالت فعال للكابالت الزيتية

 الكشف عن العيوب يكشف جميع العيوب يكشف عيوب التأثير الحراري

 التشجير  ال يكون تشجير يكون تشجير

 التشابه لجهد الشبكة مشابه لجهد الشبكة ال يشابه جهد الشبكة

 

 
 

 بالنسبه للكبالت لتصنيف االعطا
 القصر ةاعطال دائر -1



  (z=0)العطل تساوى صفر أي ان ةوتكون مقاوم

 ةمفتوح ةعطل دائر -2

  (∞=z)وتكون مقاومة العطل تساوى قيمة عالية جدا  أي ماال نهايه

 عطل مقاومة عالية -3

 كيلو اوم إلي ميجا اوم " ع العطل حوالى من م وتكون مقاومة

 لكابالتاجهزة تحديد اعطال ا

 (جهاز الحرق ) جهاز مولد الموجات  -1

العطل يحدث  يقوم جهاز الحرق بارسال اشارة جهد عالي جدا علي الفازة المعطلة وعند مكان

يتم سماع  االستفبالومن خالل جهاز  شرارة او خبطة نتيجة ان العطل يحدث فيه انهيار اكبر

 كما بالصورة القادمة (تلك الخبطة  حيث هذا الجهاز يعتبر مكبر لصوت)الدقة او الخبطة 

 
قانون تحديد ونجد ان اجهزة الحرق تعتمد بشكل كبير علي قدرتها ويتم قياسها بالجول حيث يوجد 

 العالقة بين الجهد والقدرة في جهاز مولد الموجات

E = J = ½ CV2 = 

 

 558لعطل تساوى عند توصيل كابل بيه عطل بجهاز مولد الموجات  وكانت قدرة الفالش نتيجة ا

ك ف  فما هي الطاقة المستخدمة من جهاز مولد الموجات 2ميكر فراد وجهد االختبار كان   

 وفقا لذلك القانون يتم حساب الطاقة



E=(1/2)CV2  

 E = 1/2(750)(2000)2 = 1500 Joules 

هيبالوات  القدرةى فتكون انثو 5 هيبين كل موجه  مسافة انبفرض   

P =E/t   = (1500 J)/(5) = 300 watts. 

 

 تالكابالخطوات تحديد اعطال 

بعد معرفة الكابل الذي بيه العطل  فيتم فصل الكابل من الجهتين   ثم بتكلفه بعض مجموعه  -1

العمل لمتابعه مسار الكابل لمشاهده أي اعمال حفر تكون عملت على ضرب الكابل بدون قصد 

 بيه العطل واذا لم يكن ذلك فيتم  عمل ميجر لمعرفه أي فاز

 أختبار في فولت ٠٥٥٥ (Megger)الميجر جهاز يستخدم بحيث العازلية أختبار عمل -2

 الجديدة للكابالت المقاومة قيمة وتكون واألخر الموصل وبين األرضي و موصل كل بين العازلية

ً  مقبولة وهي أوم ميجا 08 من أعلى القديمة والكابالت أوم جيجا ٢ من أعلى  .فنيا

 المعطل الوجه رفةمع بعد -3

 .األختبارات بسيارات الموجود النبضات مولد بجهاز الوجه المعطل توصيل يتم -0

 ثم العمل على سماع صوت النبضات لتحديد مكان العطل -5

بعد تحديد مكان العطل  يتم غلق جهاز النبضات واعطاء االمر لكي  يتم الحفر من خالل  -6

الكابل في مكان المحدد لوجود العطل فاذا لم يوجد انةيار للعزل  العمال المكلفين بذلك ثم بعد ايجاد

أو تفحم لمنطقه بالكابل  يتم تشغيل ماكينة النبضات مرة ثانية لتاكد من ان نفس المكان هو الذي 

 بيه العطل ثم بعد ذلك تفصل الماكينة وتفرغ الشحنه 

ابل إذا امكن أو عمل جوينت يتم  تكليف مجموعه لحام الكابالت بالعمل على اصالح الك  -5

 جديدة

 بعد اصالح العطل األختبارات

 :مراحل عدده على ذلك يتم

 :وتحديد مقاومة عزل الكابل ةستمرارياال أختبار المرحلة األولى هي -١

 
 تتماثلحيث يجب ان (  R Y B) وفى نفس الوقت تحديد االوجه, االستمراريه أختبار يتم  تنفيذ

 الجهتين في أو الوحدات الحلفيه التوزيع قضبان الوان مع فازات الكابل تحديد أو ارقام الوان



 
من  الميجر بجهاز أختبار وعمل جهة من باألرضي اختباره المراد الوجه بتوصيل ذلكيتم  و  

يدل ذلك على فازه معينة وليكن الفاز  صفر الميجر قراءة ستكون الحالة هذة وفي األخرى الجهة

R  بعمل  اآلخرين الوجهين مع ذلك تكرار ويتم ى يعطى قيمة مقاومة العزلوالفازتين األخر

 .شورت من جهه وقياس بالميجر من الجهه األخرى

تحديد  الوان تتماثلحيث يجب ان ( ارقام أو الوان أو عالمة )ويتم ذلك وفقا لنوع تحديد  الكابل

 سيكون التوزيع قضبان فخل تقف عندما وللعلم الجهتين في التوزيع قضبان الوان مع الكابل

 أمام كنت إذا العكس و اليسار جهة األزرق و المنتصف في األصفر و اليمين جهة األحمر اللون

 .الخلية

 

 
 

 

 



 :العازلية أختبار المرحلة الثانية هي -2

 ٠٥٥٥ ميجر بقدرةبجهاز اآلخر و وجه كل وبين األرضي و األوجه بين العازلية أختبار يتم

 وفقا لنوع وجهد تشغيل الكابل للكابالت دقيقة لمدة فولت

 األرضي إليفاز  مقاومةلقياس 

 

  
 

 آخرفاز  إليفاز  مقاومةولقياس  

 

 



 الكابلعطل  مكانتحديد  ماكينة

 

جهاز مولد النبضات يقوم بارسال موجه على الفاز العطالن فيحدث تفريغ عند مكان العطل فيتم 

 ط العاليسماع ذلك التفريغ بواسطة سماعات الضغ

 

 

 
 



 
 العطل مكانالخطوات المتبعه لمعرفه 

 :التالية تعرض الكابل لألعطال لألسبابنتيجة 
 أعمال الحفر المدنية  -0
 الخ...,جهود االختبار  , بالمياة)عمر الكابل وتأثر العزل  -0
 الخارجى نتيجة وجود فجوات به أو قطع أعطال الغالف -3
 صناعة أو التركيب أو بسبب العمرضعف ال انةيار وصالت نتيجة -4
لتحديد مكان العطل نلجاء إلي مكينه ترشدنا في أي مكان بيه العطل ويتم ذلك من خالل بعض  

 التجهيزات كاألتي 

 .بداية ونهاية الكابل معرفة مسار الكابل منـ1

 .علية فّرغ أي شحناتـ2

 .الخ.... C.T&V.T اعزل المعدات التي علية مثلـ3

 4- بار عازليةأخت  
  ف.ك4ميجر  ويتم ذلك من خالل عمل ميجر للكبل لتحديد نوع العطل وتحديد الفازة المعطوبه

 
 
 Yيتم تحديد الفازة التي بيها العطل وهي الفازة الصفراء  -5



 تركيب الماكينة كما بالشكل اآلتي -6

 
 

 ل اآلتيتشغيل المكينه ثم اختيار جهد التشغيل  المناسب للكبل وفقا للجدو -

    جهد التشغيل

 جهد عالى جهد متوسط جهد منخفض نوع جهد الكابل

 132888-33888 33888-1888 1888-688 قيمة الجهد

 3kv-5kv 9kv-15kv 15kv-20kv جهد االستخدام

 ثم اختيار نوع التشغيل بالردار أو السماعه  -1

 ان مكان العطل ومراقبه االمبيريتم لف قرص اختيار الجهد للحصول على الجهد المناسب لبي -2

ثم من خالل السماعه يتم مراقبه الصوت مع الموشر حيث يتم سماع صوت النبضة من خالل  -3

السماعه  التي تحدد مكان العطل  وفقا للصوت أو من خالل تطابق حركه موشر النبضة ال 

 متولده مع صوت العطل بنفس الحركه والشكل االسفل يوضح ذلك 

 
 



 
(   PANAL)عملى يوضح بالصور طريقة  تحديد عطل بكبل من صندوق توزيع رئيسى  مثال 

 (  MDB)إلي صندوق توزيع رئيسى خاص بفيال 

 

 وجد ان فيال سكنيه ال يوجد بها تغذية كهربائيه  -1

 االتصال بهيئه الكهرباء لمعرفه السبب -2

 ليمهمراجعه جميع القواطع داخل الفيال والتاكد من عدم فصلها وجميعها س -3

 يتم تأكد من الفيوز بصندوق التوزيع الرئيسي كما يوضحها االشكال اآلتية -0

بتوصيل لمبه االختبار أو جهاز أختبار الفولت وبعد (  B)التأكد من الفازة األولى  -1

 االختبار وجد ان الفيوز محترقه حيث لم تم اضاءه اللمبه 
 

 
 

ل لمبه االختبار كما بالشكل ووجد ان الفيوز بتوصي(  Y)  التاكد من فيوز الفازة الثانيه  -2

 محترقه حيث ان اللمبه لم تضى



 
بتوصيل لمبه االختبار كما بالشكل ووجد أيضا (   R)التاكد من فيوز الفازة الثالثة وهي  -3

 ان الفيوز محترقه حيث لمبه االختبار لم تضى 

 
 

سب احتراق الفيوز وجود   بعد عملية فحص الفيوز وتحديد الفيوز المحترقه يتم تحديد -5

شورت أو وجود زيادة في التحميل ولكي نعرف ذلك نتبع اآلتي بتاكد ان ال يوجد رجوع 

 في الكهرباء بالفازات األخرى كما توضحها الصور التاليه 

يتم رفع توصيله األرضي وكذلك توصيله خط التعادل من الصندوق الرئيسي ثم يتم   -1

 كما بالشكل اآلتي(   B)كن الفازة توصيل الفيوز على أي فازه ولي



   

يتم توصيل لمبه االختبار لتاكد من عدم وجود رجوع لكهرباء على الفازات األخرى وكذلك  -2

سلك األرضي وكذلك خط التعادل حيث بعد توصيل اللمبه وجد ان الفازات األخرى يمر بها تيار 

 ( شورت ) لفازات وبعضهاويعمل على اضاءه اللمبه وهذا يدل على وجود تالمس بين ا

 
نجد ان (  R)يتم توصيل لمبه االختبار لتاكد من عدم وجود رجوع للكهرباء على الفازة الثانية  -3

 (   R)والفازه األخرى (  B)اللمبه تضى وهذا يدل على وجود تالمس بين الفازة 
 



 
 الكابل نجد االن ان الكابل بيه شورت فيتم رفع جميع الفيوز الخاصة بهذا   -6

 
ويتم االن االستعداد لتركيب ماكينة تحديد مكان العطل  ولى مالحظه هنا في ذلك وهي نجد ان  

بعض الفنيين يهملون األمان الصناعى في العمل  حيث يتم توصيل أطراف ماكينة تحديد العطل 

مباشرة مع نفس الوصله المركب بيها الكابل بصندوق التوزيع الرئيسي  ويتم فصل سلك 

األرضي فقط مع العلم ان الصندوق بيه كهرباء النة يغذى كابالت أخرى  وهذا غير امن  الننا  

معرضون لتالمس نتيجة للخطاء البشرى من تناسى أو تالهى أو سرعة وذلك كما توضحها 

 الصورة التاليه

 



 

بها وجعل  فلذلك أفضل كما تقول تعليمات االمن الصناعى باخراج الكابل من الوصله  المركبه  

جميع أطراف الكابل خارج صندوق التوزيع حتى يكون تركيب  أطراف ماكينة تحديد العطل 

 سهل لنا وكذلك البعد عن الكهرباء الحيه بداخل صندوق التوزيع كما توضحها الشكل اآلتي

 
 

كان التي بيها عطل ويتم تحديد م(  Y)نأتي االن لتركيب ماكينة تحديد العطل حيث توصل بالفازه 

 ( الردار أو سماع)العطل  وفقا لنوع الجهاز المستخدم 

 
عبارة عن فقاعات داخل المادة العازله وأحيانا يقبلنا عطل يعتبر من االعطال الخبيثة وهو 

الزيتية حيث  عندما  الكابالتبالكبل ويكثر ذلك العطل في القصر  وتقترب من األوجه لتحدث

خبطة قوية وواضحة وبمجرد الحفر وكشف الكابل فان  فنسمع بالسماعات الكابلنمشى على 

به أي شرخ مثال أو غير ذلك بل  يوجدتماما كان شيئا لم يكن مع العلم ان الكابل ال  الخبطة تضيع

 FLASH OVER هذا النوع من األعطال يسمى و هو سليم تماما

ويكون الشك في  XLP أكثر منه في الكابالت  يكثر هذا النوع من األعطال في الكابالت الزيتيه

وينتج هذا العطل بسبب دخول الهواء   نقطةالعطل في المانشون أو مايسمى عندنا بعلبة اإلتصال

درجة  البوتامين بسبب التمدد واالنكماش الناتجين عن أرتفاع وانخفاض البواط أو العلبه إلي



 حيث التراعى( شون الوصله أو المان)كانت العلبه من النوع الزيتى  إذاأو  . حرارة الوصله

الوصله دفعه واحده  إلي  الوصله حيث يتم صب الزيت إليالواصفات الفنيه عند صب الزيت 

البد من صب جزء بسيط واالنتظار حتى خروج )الوصله  دون االنتظار حتى خروج الهواء من

الوصله دون رع درجة  إلي أو يتم صب الزيت( الهواء التي حل محلها دفعة الزيت   كمية

 وذلك لطرد الرطوبه من الزيت قبل الصب درجة الغليان إليحرارتة 

وثغره  Rf يتم تمثيلها بمقاومه تسمى مقامة العطل نجد انه أعطال الكابالتمن خالل دراسة 

 إستخدام جهار الحرق إال بعد قياس قيمة مقاومـــــــة العطل لذلك اليتم  air gap تسمى هوائيه

تفريغ شحنة المكثف  بحيث يقل الجهـــــد الواقـــــــــع عليها أثناء قاومهحتى اليتم تقليل قيمة الم

وإذا قل يالحظ ان صوت تفريغ  . الهوائية أقل من جهد الكسر للثغره إلي surge الخاص بجهاز

مربوطه جيداً وفى بعض الحاالت التي تقل فيها  شحنة المكثف يظهر قوياً عند النقاط الغير

 الصوت نهائياً عند العطل الصفر اليتم سماع إلي المقاومه حتى تؤول
 

 (TDR) الردار
نقطه داحول الكابول ويتوقوف ذلوك علوى العوزل والمسوافة بوين  إليالطاقة الكهربائية تنتقل من نقطه 

النقطتتين لذلك عند استخدام أجهزة توليد جهود فانهوا ترسول الطاقوة الكهربائيوة علوى هيئوة نبضوات 

كل نقطه علوى الكابول وتظهور أي تغيور فوي العوزل أو العطول يقووم ذلوك  وتقوم تلك النبضات بفرز

التغير بنعكاس الطاقة عند هذة النقطة وكميه االنعكاس تعتمد على قوة الضرر ويصواحبها حودوث 

شوورارة كهربائيووه معهووا صوووت فرقعووه يووتم سووماعه موون خووالل جهوواز  االسووتقبال الووذي يتمثوول فووي 

رغ صغير أو تالمس خفيف بين الفاز واألخر أو الفاز وسولك كان يوجد ف إذاالسماعه وهذا يحدث 

 األرضي وكل هذا يعتمد على  تعتمد على مقاومة العزل للكيبل 

مقاومة العزل تساوى صفر أي يوجد التحام بين الفازات أو الفواز و األرضوي  أي اعنود شوحن  -1

جواه بجهواز اسوتقبال أي التيار يعود مرة أخرى وال يحدث شرارة وهذا النوع من العطول صوعب اي

السماعه ولكن يتم اكتشافة بواسطة الردار  وأحيانا يتم حرق الكابل باعطاءة جهد عوالى جودا لموده 

 تولد ثغره وابعاد االلتحام بين الفازات أو األرضي إليدقيقه حيت يمكن ان يودى ذلك 

ه بجهواز االسوتقبال ميجا اوم وهوذا النووع مون الصوعب ايجواد 28مقاومة العزل كبيرة اكبر من  -2

 أي السماعه الن مسافة العزل كبيرة وال تساعد على حدوث شرارة فال يحدث أي شى 

ميجا اوم  وهذا النوع من العطل يمكن ايجاده  1 إليك اوم  18مقاومة العزل منخفضه ما بين  -3

سوماعه مون بسهولة بواسطة جهاز االستقبال  وذلك الن المافه بين العزل تكفى لتكون شورارة يوتم 

خالل جهاز االستقبال حيوث عنود شوحن الكابول وبمجور موروره بنقطوه الضوعف فوي العوزل يحودث  

شرارة كهربائيه مصاحبها صوق فرقعه يوتم سوماعه مون خوالل جهواز  االسوتقبال الوذي يتمثول فوي 

كان يوجد فرغ صغير أو تالمس خفيف بين الفاز واألخر أو الفاز وسولك  إذاالسماعه وهذا يحدث 

 رضي كما توضحها الصورة التاليه األ



ولمعرفه بعد النقطة التي تسبب حدوث انعكاس للموجه نستخدم جهاز يسمى الردار حيوث يوتم مون 

بالكابل حيث يقوم بقيواس سورعة ( جوينت)معرفة مسافة العطل وكذلك يحدد عدد الوصالتخالله 

جووة العطوول ويفضوول اسووتخدام اإلشووارة وتحديوود المسووافة التووي قطعتهووا اإلشووارة لحوودوث انعكوواس نتي

عمل  لحام حيث فوي تلوك  إليالردار في حالة مقاومة تساوى صفر أي وجود شورت بالكابل ادى 

اللحظووه اليوجوود فووالش أو شوورارة أو انعكوواس للموجووه وال يسووتطيع جهوواز السووماعه سووماع صوووت 

ابول حيوث أيضوا الموجه المرتده وكذلك أيضا في حالة مقاومة تساوى ماالنهايه أي وجود فوتح بالك

اليوجد انعكواس والنسوتطيع سوماع صووت الموجوه لوذلك يفضول فوي تلوك الحوالتين اسوتخدام جهواز 

 الردار 

 
 



 

 التاليه توضح احدى صور الردار صورةوال

 

 

 
 

 شرح مكونات الردار  من الشكل القادم 

 
 زر تشغيل الكهرباء -1

 هيعمل على امساك الصورة على الوضع الذي علي holdزر  -2

 يعمل على مقارنة صورتين مع بعض arc reflزر  -3

 يوجد بداخله وضائف الجهاز optionsزر  -0

 يحدد مدى عرض النبضة بالتكبير والتصغير gainزر  -5



 مكان العطل إلييحرك خط راسى  right markزر  -6

 بداية النبضة إلييحرك خط رئسى  leftmarkزر  -5

 الكابلنوع الكابل عزل  إليقا يحدد السرعة  وف  velocityزر  -0

 يحدد مدى طول الكابل rangeزر  -9

 أسفل واعلى إلييحرك الموجه  traceزر  -18

 االسهم تحدد االتجاهات -11

بعض الصور التي منها نحدد نوع العطل وفقا لشكل الموجه المرسله نأتي االن لنوضح 

يقة توصيل الردار ورايه شكل والمستقبله على شاشة الجهاز حيث الصورة التاليه توضح طر

 الموجه على الجهاز

 
 هذة الصورة التاليه توضح استخدام فلتر مع جهاز الردار لتنقيه شكل الموجه لمعرفه المسافة  

 

 

 



 

 الموجه على الردار التي تظهر بيه لشكلا تبين بعض الصور التوضحيه

 س لالشارههذة الصور التاليه توضح ان الكابل سليم وال يوجد أي انعكا

 

 
 هذة الصورة التاليه توضح ان الكابل بيه عطل النة تم حدوث انعكاس لالشاره

 
 

 انواع االعطال بالكابل

 صفر اوم= عطل دائرة القصر ويمثل بان المقاومة 

 
 ماالنهايه اوم= عطل دائرة الفتح ويمثل بان المقاومة

 
 كيلو اوم إلي ميجا اوم 28عطل دائرة مقاومة العالية ويمثل بان المقاومة من 



 
 

 الصورة توضح ظهور اإلشارة التي تمثل توصيل كبلين مختلفين في العزل

 
 الصورة توضح شكل الجوينت  لكبل من نفس نوع العزل

 
 

 

 أما عند تشغيل الردار فيتبع اآلتي لتحديد مكان ومسافة العطل من خالل الردار

 يتم توصيل الردار بمكينة مولد النبضات -

يتم تشغيل الردار  وضبط سرعة النبضة وفقا لنوع عزل الكابل  حيث تكون السرعة النسبية  -

في حالة  35/05وتكون ما بين  xlpeفي حالة كابالت المعزولة  53 إلي 03تتراوح ما بين 

ولكن تلك الطريقة كثير ما ال تصلح الن يعطى نسبة مئوية أي تغير   PILCكابالت المعزولة 

ال تكون نفس % 03عطى تغير في المسافة فمثال مسافة العطل عند السرعة النسبية في النسبة ي

ولكن أفضل طريقة الستخدام الردار لكي يعطى مكان % 53مسافة العطل عن السرعة النسبية 

 :العطل بصورة جيدة سوف نوضحها من خالل المثال  اآلتي

 جهد منخفض كابلحدث عطل على  -1

 
 Eمع سلك التاريض  Yالميجر وجدنا ان القصر في الكابل بين الفاز  قياس العزل بواسطة -2



 
 يتم عزل الكابل من الجهتين  ثم قياس طول الكابل  -3

 
 

 يتم تركيب الماكينة بين الفازة التي بها عطل وبين سلك التاريض -4

 
ية على يتم تشغيل الماكينة على وضع ردار ثم بتشغيل جهاز الردار وضبط السرعة النسب -6

متر فنجد ان الردار اظهر مكان العطل على الشاشة  588على  الكابلوضبط مدى طول % 52

نفس المكان وباستخدام سماعة  فال يوجد أي صوت يدل على وجود العطل  أي   إليوعندما ذهبنا 

 تكون بعد مسافة العطل مشكوك في صحتها

 
 

ولكي يتم ذلك  الكابلالسرعة النسبية لذلك ولكي يتم التاكد من صحة المسافة الزم يتم ضبط  -7

بين نفس الفازة التي بها العطل وسلك التاريض فيظهر ذلك   الكابلنقوم بعمل شورت على آخر 



خط مستمر فيتم  إليالتاثيرعلى شاشة الردرار حيث تتغير شكل الموجة من موجة مفتوحة 

متر وطبعا هذا  158هو  الكابلطول الوقوف بالموشر على تلك النقطة فنجد ان الراد يخبرنا ان 

متر ولكي نصحح ذلك يتم البدء في ضبط  158كان  الكابلغير صحيح الن عند قياسنا لطول  

متر الذي تم قياسة مسبقا  فبذلك نكون  158 الكابلنفس طول  إليالسرعة النسبية حتى الوصول 

 مسافة العطل بطريقة صحيحةقد حددنا السرعة النسبية بطريقة صحيحة  ثم بعد ذلك يتم تحديد 

 
متر فقمنا بتغير وضع الجهاز من ردار  68يتم قراءه مسافة العطل على الشاشه وهو على بعد  -

متر وباستخدام  68ذلك المكان على بعد  إليمباشر وبدءنا في حقن تيار بالكبل ثم ذهبنا   إلي

 السماعة وجدنا صوت العطل

 
 

 

 تحديد مسار الكابل

أو ال يتم  كابلأو عند الحفر في مكان معين ويريد معرفة هل يوجد  الكابلد مسار لكي يتم تحدي

 استخدام جهاز يسمى جهاز تحديد المسار وهذا الجهاز يعمل بطريقتين

 الطريقة األول في حالة ان الكابل حى ان يمر بة تيار



يمر بة  كابلتوجد وهذة الطريقة هي االكثر استعمال حيث يتم المرور بالجهاز فوق االرض فاذا 

المكان الذي يعطى  إليتيار فان ذلك الجهاز يعطى صوت ويتم التحرك بها الجهاز لكي نصل 

أعلى صدى صوت أو يشير على شاشة بيان بالجهاز باكبر نسبة فذلك يدل على ان تلك النقطة 

 يوجد أسفل تلك النقطة  والشكل القادم يوضح ذلك الكابلالتي عندها أعلى صوت ان 

 
 

 ميت ان ال يوجد تيار يمر بة الكابلكان  إذاالطريقة الثانية  

المراد البحث عنة بجهاز مولد االشارة ويتم استقبال تلك  الكابلوهذة الطريقة يتم فيها توصيل 

  الكابلاالشارة بواسطة جهاز تحديد المسار فيتم تحديد مكان 

 
 


